


Drodzy Czytelnicy,
Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości, radości i spokoju
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech te piękne święta będą umocnieniem 
polskiej i chrześcijańskiej tradycji.
Niech nie zabraknie obfitości na świątecznym stole,
dopisze dobre zdrowie, siły i wszelka pomyślność,
a chwile spędzone z najbliższymi w rodzinnym gronie
przyniosą moc pozytywnych doświadczeń i emocji.
Mamy nadzieję, że wraz z Wielkanocą nadejdzie 
wiosenny optymizm. Życzymy by ta radość i słoneczna pogoda
zagościły w Państwa sercach na dłużej,
a energii i chęci do działania 
wystarczyło na każdy kolejny dzień.

Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia,

zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt,
pełnych wiosennego słońca,wszelkiej pomyślności, radości i optymizmu.
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… Z SESJI RADY GMINY

-	 budżetu	 Gminy	 Łubnice	 na	 2019	
rok,

-	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy	Łubnice	na	lata	2019-2022,

-	 zmian	w	budżecie	gminy	na	2018	
rok,

-	 przyjęcia	 rocznego	 programu	

28 grudnia 2018 r. odbyła się Uroczysta Świąteczna Sesja Rady Gmi-
ny Łubnice. Pierwsza część robocza sesji miała miejsce w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Łubnice. Podczas obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:

współpracy	 Gminy	 Łubnice	 z	 or-
ganizacjami	 pozarządowymi	 oraz	
podmiotami,	o	których	mowa	w	art.	
3	ust.	3	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	
2003	 r.	o	działalności	pożytku	pu-
blicznego	 i	 o	wolontariacie	 na	 rok	
2019,

-	 przyjęcia	Gminnego	Programu	Pro-
filaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	oraz	Przeciwdziałania	
Narkomanii	na	2019	rok,

-	 uchwalenia	 gminnego	 programu	
osłonowego	 „Posiłek	 w	 szkole	 i	 w	
domu”	na	lata	2019-2023,

-	 podwyższenia	 kryterium	 dochodo-
wego	 uprawniającego	 do	 korzy-
stania	 z	 pomocy	 społecznej	 oraz	
określenia	 zwrotu	 wydatków	 za	
świadczenia	 z	 pomocy	 społecznej	
przez	osoby	objęte	wieloletnim	rzą-
dowym	programem	„Posiłek	w	szko-
le	i	w	domu”	na	lata	2019-2023,

-	 wyrażenia	zgody	na	zawarcie	umo-
wy	użyczenia	nieruchomości	stano-
wiących	własność	Gminy	Łubnice,

-	 ustalenia	regulaminu	określającego	
zasady	i	tryb	korzystania	ze	świetlic	
wiejskich	na	terenie	Gminy	Łubnice,

-	 zatwierdzenia	 wieloletniego	 Planu	
rozwoju	 i	 modernizacji	 urządzeń	
wodociągowych	 i	 kanalizacyjnych	
na	lata	2019	–	2022,

-	 zmiany	 uchwały	 nr	 XXXIII/106/13	
Rady	 Gminy	 Łubnice	 z	 dnia	 10	
kwietnia	2013	roku	w	sprawie	wy-
boru	 metody	 ustalenia	 opłaty	 za	
gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	 oraz	 ustalenia	 wysokości	
stawki	takiej	opłaty.

Druga	część	świątecznej	sesji	odby-
ła	się	w	Centrum	Kultury	w	Łubnicach	z	
udziałem	zaproszonych	gości.	

W	 świąteczny	 nastrój	 wprowadziły	
wszystkich	 zgromadzonych	 kolędy	 w	
wykonaniu	 dzieci	 uczęszczających	 na	
zajęcia	 wokalne	 prowadzone	 przez	
Pana	Kamila	Kondka.	

W	spotkaniu	uczestniczyli:	wójt	gmi-
ny	Łubnice	–	Anna	Grajko,	skarbnik	–	
Danuta	Lasota,	sekretarz	–	Leszek	Zió-
łek,	radni	powiatowi	Jolanta	Wójtowicz	
i	Janusz	Bąk,	 jak	również	radni	gminy	
Łubnice,	 sołtysi,	 pracownicy	 Urzędu	
Gminy,	 dyrektorzy	 szkół	 i	 jednostek	 z	
terenu	 gminy,	 a	 także	 przedstawiciele	
duchowieństwa	–	ks.	Krzysztof	Serafin	i	
o.	Piotr	Gaduszewski.

Przewodniczący	Rady	Gminy	Marian	
Komasara	 dokonał	 podsumowania	
działalności	 samorządowej	 za	2018	 r.	
omawiając	ważniejsze	inwestycje	gmin-
ne	zrealizowane	w	tym	czasie.	

Życzliwa,	wręcz	rodzinna	atmosfera	
towarzyszyła	spotkaniu,	w	trakcie	które-
go	zebrani	 złożyli	 sobie	nawzajem	ży-
czenia,	dzieląc	 się	przy	 tym	opłatkiem	
–	symbolem	zgody	i	pojednania.	

Uroczysta	 Sesja	 zakończyła	 się	
wspólnym	 poczęstunkiem,	 który	 umilił	
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artystyczny	występ	Zespołu	Estradowo	–	
Ludowego	„Łubnicka	Nuta”.

W	dniu	12	lutego	br.	odbyło	się	ko-
lejne	 posiedzenie	 Rady	 Gminy,	 tema-
tem	 którego	 było	 podjęcie	 uchwał	 w	
sprawach:
-	 zmian	w	budżecie	gminy	na	2019	

rok,
-	 wytypowania	przedstawiciela	Gminy	

Łubnice	do	składu	Rady	Społecznej	
działającej	 przy	 Samodzielnym	Pu-
blicznym	Zespole	Zakładów	Opieki	
Zdrowotnej	w	Staszowie,

-	 zatwierdzenia	Planów	Pracy	Stałych	
Komisji	 Rady	 Gminy	 Łubnice	 na	
2019	rok,

-	 przyjęcia	 „Programu	 opieki	 nad	
zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	 za-
pobiegania	 bezdomności	 zwierząt	
na	 terenie	Gminy	Łubnice	w	2019	
r.”,

-	 pozostawienia	 bez	 rozpoznania	
skargi	na	działalność	Dyrektora	Pu-
blicznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bu-
dziskach,

-	 wspólnego	 przygotowania	 i	 reali-
zacji	 projektu	 partnerskiego	 pn.:	
„Wzrost	 wykorzystania	 odnawial-
nych	źródeł	energii	na	terenie	gmin	
partnerskich	Połańca,	Oleśnicy,	Łub-
nic	i	Stopnicy”,

-	 zmiany	 uchwały	Nr	 V/11/15	 Rady	
Gminy	 Łubnice	 z	 dnia	 23	 lutego	
2015	roku	w	sprawie	określenia	in-
kasentów	 i	wysokości	wynagrodze-
nia	za	inkaso.

Ponadto	 przedstawione	 zostały	
sprawozdania	 z	 działalności	 Komisji	
Rewizyjnej	oraz	Komisji	Finansów,	Roz-
woju	Gminy	i	Rolnictwa	za	2018	rok.

Posiedzenie	 Rady	 było	 okazją	 do	
spotkania	 z	 przedstawicielem	Wojsko-
wej	Komendy	Uzupełnień	w	Sandomie-
rzu,	który	udzielił	niezbędnych	informa-
cji	dotyczących	kwalifikacji	i	naboru	do	
Wojsk	Obrony	Terytorialnej,	a	także	od-
bycia	służby	przygotowawczej	lub	pod-

jęcia	nauki	w	szkolnictwie	wojskowym.	
Sołtysi	 uczestniczący	 w	 sesji	 otrzymali	
materiały	 promocyjne,	 które	 zostały	
rozwieszone	 w	 poszczególnych	 sołec-
twach.	

Szczegółowy	protokół	 oraz	podjęte	
uchwały	Rady	Gminy	Łubnice	dostępne	
są	 na	 stronie	 Biuletynu	 Informacji	 Pu-
blicznej	 Urzędu	Gminy	 Łubnice	 lub	w	
Biurze	Rady	Gminy.	

Aneta Śmiszek

PROMESA DLA GMINY ŁUBNICEPrawie 53 miliony złotych rzą-
dowego wsparcia trafi do święto-
krzyskich samorządów. Promesy 
gminom i powiatom na zadania 
związane z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych wręczał 27 lu-
tego br. w siedzibie Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego Wi-
ceminister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Jarosław Zieliński.

Ministerstwo	 przyznało	 dla	 46	
jednostek	 samorządu	 terytorialnego	

naszego	 województwa	 (39	 gmin	 i	 7	
powiatów)	 promesy	 na	 łączną	 kwotę	
52	872	000	zł.	Pieniądze	te	przezna-
czone	zostaną	na	wykonanie	160	za-
dań	 związanych	 z	 przebudową	 bądź	
remontem	 dróg	 gminnych	 i	 powia-
towych	uszkodzonych	w	wyniku	klęsk	
żywiołowych.	 Łącznie	 zostanie	 odbu-
dowanych	około	117	km	dróg	powia-
towych	i	gminnych	oraz	2	mosty.

Gmina	Łubnice	otrzymała	Promesę	
w	wysokości	280.000	zł	na	zadania:

-	 przebudowa	 drogi	 gminnej	 nr	
342034T	Przeczów	od	km	0+000	do	
km	0+515;

-	 remont	 drogi	 gminnej	 nr	
342123T	Budziska	od	km	0+000	do	
km	0+786.

W	 imieniu	 władz	 samorządowych	
gminy	Łubnice	Promesę	odebrała	Kie-
rownik	 Referatu	 Zamówień	 Publicz-
nych,	Inwestycji	oraz	Gospodarki	Nie-
ruchomościami	-	Liliana	Pogorzelska.

Aneta Śmiszek, foto: www.kielce.uw.gov.pl
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WYBORY SOŁTYSÓW 
ZAKOŃCZONE

ZAKUP WYPOSAŻENIA 
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁUBNICACH

Wybierany	 jest	w	głosowaniu	 taj-
nym,	 bezpośrednim,	 spośród	 nie-
ograniczonej	 liczby	 kandydatów,	
przez	 stałych	 mieszkańców	 sołectwa	
uprawnionych	do	głosowania.	

Zebranie,	 na	 którym	 na	 być	 do-
konany	 wybór	 Sołtysa	 i	 członków	
Rady	 Sołeckiej	 zwołuje	 Wójt	 Gminy.	
Określa	on	również	miejsce,	godzinę	
i	 dzień	 zebrania,	 a	 także	 wyznacza	
porządek	zebrania.

O	 terminie	 zebrania	 mieszkańcy	
sołectwa	 powinni	 zostać	 poinformo-
wani	 z	 wyprzedzeniem	 (na	 ogół	 7-	
lub	14-dniowym).

Wybór	 Sołtysa	 i	 Rady	 Sołeckiej	
przeprowadza	komisja,	w	skład	której	
wchodzą	trzy	osoby	wybrane	spośród	
obecnych	na	zebraniu.	Co	oczywiste,	
członkiem	takiej	komisji	nie	może	być	
kandydat	na	Sołtysa	czy	członka	Rady	
Sołeckiej.	 W	 wyborze	 Sołtysa	 może	
brać	udział	każdy,	kto	ukończył	18	lat	
i	stale	zamieszkuje	na	obszarze	dane-
go	sołectwa.	Choć	kompetencje	Soł-
tysa	 określone	 są	 indywidualnie	 dla	
każdego	sołectwa	w	jego	statucie,	do	
jego	zadań	należy:
-	 reprezentowanie	mieszkańców	na	

zewnątrz,
-	 zwoływanie	zebrań	wiejskich	oraz	

posiedzeń	Rady	Sołeckiej,
-	 pobieranie	 podatków	 i	 opłat	 lo-

kalnych,
-	 wykonywanie	 uchwał	 zebrania	

Sołtys to organ wykonawczy w sołectwie, wspierany w swej działal-
ności przez Radę Sołecką.

wiejskiego,	 Rady	 Gminy	 i	 zarzą-
dzeń	Wójta,

-	 prawo	zgłaszania	na	sesjach	Rady	
Gminy	wniosków	w	imieniu	zebra-
nia	wiejskiego,

-	 wykonywanie	 powierzonych	 mu	
przepisami	prawa	zadań	z	zakre-
su	administracji	publicznej,

-	 informowanie	mieszkańców	sołec-
twa	w	sposób	zwyczajowo	przyjęty	
o	 wszystkich	 sprawach	 istotnych	
dla	gminy	i	sołectwa.

Sołtysowi	przysługuje	dieta	wypła-
cana	 z	 budżetu	 gminy	 na	 zasadach	
określonych	w	uchwale	Rady	Gminy.	
Wykonując	 swoje	 obowiązki	 Sołtysa	
wspomaga	Rada	Sołecka,	składająca	
się	z	3	do	5	osób.	Rada	ma	najczę-
ściej	charakter	opiniodawczy	i	dorad-
czy.	 Jej	 posiedzenia	 zwołuje	 Sołtys	 i	
on	też	im	przewodniczy.

W	 dniu	 26	marca	 br.	 odbyło	 się	
ostatnie	już	zebranie	wiejskie	na	tere-
nie	gminy	Łubnice	w	sprawie	wyboru	
Sołtysa.	Mamy	więc	19	sołtysów,	wy-
branych	na	4-letnią	kadencję.	Wybo-
ry	 odbywały	 się	 na	 terenie	 gminy	w	
czasie	od	10	lutego	do	26	marca	br.

A	oto	przedstawiciele	poszczegól-
nych	sołectw:
Beszowa	–	Grzegorz	Kobos
Borki	-	Małgorzata	Guca
Budziska	–	Izabela	Siwek	Oleś
Czarzyzna	–	Jerzy	Karwasiński

Gace	Słupieckie	–	Grażyna	Golba
Góra	–	Jan	Romański
Grabowa	-	Jadwiga	Paruch
Łubnice	-	Mieczysław	Motyl
Łyczba	-	Marcin	Wilk
Orzelec	Duży	–	Mariusz	Banach
Orzelec	Mały	–	Renata	Bajor
Przeczów	-	Janusz	Bąk
Rejterówka	–	Teresa	Wróbel
Słupiec	–	Damian	Pogorzelski
Szczebrzusz	-	Piotr	Soja
Wilkowa	-	Zdzisława	Witek
Wolica	–	Robert	Stefaniak
Zalesie	–	Mirosław	Żak
Zofiówka	–	Dorota	Kawa

Serdecznie	gratulujemy	wszystkim	
wybranym	podczas	tegorocznych	wy-
borów.	Życzymy	skutecznej	i	owocnej	
działalności	 na	 rzecz	 swojej	 „małej	
ojczyzny”,	 satysfakcji	 z	wykonywania	
mandatu	 społecznego	 oraz	 dobrej	
współpracy	z	mieszkańcami.	

Ustępującym	Sołtysom	dziękujemy	
za	 sumienne	 dbanie	 o	 dobro	 lokal-
nej	społeczności,	za	troskę	wyrażają-
cą	się	podejmowaniem	i	skutecznym	
realizowaniem	 działań	 i	 inicjatyw	
służących	 rozwojowi	 sołectwa,	a	 tym	
samym	całej	naszej	gminy.

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek

Celem głównym projektu 
jest zwiększenie skuteczności 
przeciwdziałaniu skutkom klęsk 
żywiołowych oraz w usuwaniu 
skutków katastrof na terenie 
gminy Łubnice oraz powiatu 
staszowskiego poprzez zakup 
pompy z napędem spalinowym 
oraz lekkiego samochodu stra-
żackiego wraz z wyposażeniem 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łubnicach. 

Projekt	jest	zgodny	z	celem	dzia-
łania	4.1.	Przeciwdziałanie	skutkom	
klęsk	 żywiołowych	 oraz	 usuwanie	
ich	 skutków	 jakim	 jest	 „Zwiększo-
na	 skuteczność	 przeciwdziałania	
skutkom	 klęsk	 żywiołowych	 oraz	
w	 usuwaniu	 skutków	 katastrof”.	 
W	 efekcie	 realizacji	 projektu: 
-	 zwiększy	 się	 skuteczność	 przeciw-
działaniu	skutkom	klęsk	żywiołowych	
oraz	 usuwaniu	 skutków	 katastrof, 
-	 poprawi	 się	 poczucie	 bezpieczeń-
stwa	 mieszkańców	 gminy	 Łubni-
ce	 oraz	 powiatu	 staszowskiego, 
-	 sprawniej,	 efektywniej	 i	 szybciej	

będą	usuwane	skutki	klęsk	żywioło-
wych	(pożary,	powodzie),	katastrof	
(drogowych,	 środowiskowych), 
-	zmniejszy	się	ilość	emitowanych	sub-
stancji	szkodliwych	do	środowiska, 
-	 zwiększy	 się	 poziom	 bez-
pieczeństwa	 strażaków,	 
-	poprawią	się	warunki	pracy	stra-
żaków.

Całkowita	 wartość	 projektu:	
331.731,00	 zł	 w	 tym	 dofinan-
sowanie	 z	 UE	 248.798,25	 zł, 
pozostała	 kwota	 stanowi	 wkład	
własny	Gminy	Łubnice.

Barbara Dudek 
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22 lutego br. w Urzędzie Gminy 
Łubnice podpisano porozumienie 
o nieodpłatne korzystanie z base-
nu przez strażaków z gminy Łub-
nice. 

Porozumienie	 podpisali:	 bur-
mistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Połaniec	 Ja-
cek	 Tarnowski,	 wójt	 gminy	 Łubnice	
Anna	 Grajko	 oraz	 dyrektor	 OSiR	 w	
Połańcu	 Karolina	 Koper-Adamczak.	
Celem	 inicjatywy	 jest	 rozwój	 form	
współpracy	i	działań	na	rzecz	dosko-

nalenia	wspólnego	 systemu	 ochrony	
przeciwpowodziowej	 gmin	 leżących	
wzdłuż	rzek	Wisły	i	Czarnej,	poprzez	
doskonalenie	umiejętności	udzielania	
pierwszej	pomocy,	w	tym	technik	pły-
wania	a	także	utrwalenie	zasad	bez-
piecznego	zachowania	się	w	wodzie	i	
udzielania	pomocy	w	sytuacjach	nie-

bezpiecznych	i	nagłych.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 nasi	 strażacy	

chętnie	 będą	 korzystać	 z	 połaniec-
kiego	basenu,	 a	współpraca	między	
gminami	w	dalszym	ciągu	będzie	tak	
owocna	jak	dotychczas.	

Aneta Śmiszek
foto: www.portal.polaniec.eu

Wraz z końcem 2018 roku sześć 
grup 10-osobowych zakończyło 
udział w kursie komputerowym w 
ramach projektu ,,Latająca Akade-
mia Edukacji Cyfrowej”, a już od 
1 marca br. wystartowały kolejne 
grupy. 

Tym	 razem	 są	 to	 trzy	 grupy:	 jed-
na	 grupa	 10-osobowa	 w	 kategorii	
wiekowej	 18-	 34	 lata	 i	 dwie	 grupy	
10-	 osobowe	 w	 kategorii	 wiekowej	
35-	43	lata.	Przypomnę	tylko,	że	ce-
lem	 projektu	 jest	 podniesienie	 kom-
petencji	cyfrowych	u	4370	na	terenie	
województwa	 świętokrzyskiego	 i	 ślą-
skiego.	 Trwałość	 osiąganych	 rezul-
tatów	 jest	 zapewniona	 poprzez	 sieć	
współpracy	70	lokalnych	Liderów	Cy-
frowych	 wspieranych	 przez	 najwięk-
szą	 organizację	 skautową	 w	 Polsce,	
czyli	 Związek	 Harcerstwa	 Polskiego.	
Dopełnieniem	 realizacji	 projektu	 jest	
stworzenie	 sieci	 lokalnych	 punktów	
dostępu	 do	 Internetu	 PIAP,	 w	 każdej	
z	gmin	objętych	projektem,	umiejsco-
wionych	 w	 gminnych	 bibliotekach,	
szkołach	 lub	 urzędach.	 W	 gminie	
Łubnice	 taki	punkt	będzie	znajdował	
się	w	Centrum	Kultury.

Aleksandra Stachniak
Lider Projektu
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DZIAŁAJ LOKALNIE

100-LATEK STEFAN MAZUR 
Z WOLICY

Z ŻYCIA GMINY

Wraz	 z	 gminami	 partnerskimi	 (Bo-
goria,	Łubnice,	Połaniec,	Rytwiany,	Sta-
szów,	 Szydłów)	 oraz	 partnerem	 stra-
tegicznym	 -	 Grupą	 Azoty	 Siarkopol,	
byliśmy	 świadkami	 wyzwolenia	 spo-
łecznej	energii,	efektem	czego	było	20	
ciekawych	 inicjatyw	 społecznych.	 Zbli-
żyliśmy	się	do	finiszu	działań,	nadszedł	
więc	czas	na	podsumowania.

Wróćmy	więc	do	początku	i	przypo-
mnijmy	 sobie	 co	 działo	 się	 w	 ramach	
Działaj	Lokalnie	w	gminie	Łubnice.	

Koło	Gospodyń	Wiejskich	 „Gospo-
sia”	w	Słupcu	zorganizowano	warsztaty	
szycia	 strojów	 ludowych,	 podczas	 któ-
rych	uszyto	stroje	dla	Pań	z	Koła	Gospo-
dyń	 Wiejskich,	 przygotowano	 wieniec	
dożynkowy	oraz	warsztaty	z	zielarstwa.

Działaj	Lokalnie	to	program	Polsko-
-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	reali-
zowany	od	2000	roku	przez	Akademię	
Rozwoju	Filantropii	w	Polsce.	W	Powiecie	
staszowskim	koordynatorem	programu	
jest	Fundacja	Rozwoju	i	Aktywizacji	Mło-
dzieży	FARMa.

Celem	Działaj	 Lokalnie	 jest	 aktywi-
zowanie	 społeczności	 lokalnych	 oraz	
tworzenie	wspólnej	przestrzeni	do	dzia-
łania	i	rozwoju.

Dziękujemy	 za	 możliwość	 wzięcia	
udziału	w	projekcie.	Do	 zobaczenia	w	
kolejnych	edycjach	programu!

Fundacja Rozwoju 
i Aktywizacji Młodzieży FARMa

Od kwietnia 2018 roku na terenie powiatu staszowskiego realizowa-
na była szósta edycja programu Działaj Lokalnie. 

11 lutego br. przedstawiciele 
samorządu lokalnego na czele z 
wójtem gminy Łubnice Panią Anną 
Grajko, sekretarzem gminy Panem 
Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem 
USC Panią Elżbietą Nowak, kie-
rownikiem OPS Panią Krystyną 
Barszcz, pracownikiem 
socjalnym Panią Wie-
sławą Irlą, dyrektorem 
Centrum Kultury Panią 
Aleksandrą Stachniak, 
kierownikiem Biura Te-
renowego ZUS Panią 
Małgorzatą Juszyńską, 
odwiedzili Pana Stefana 
Mazura - mieszkańca 
Wolicy, który 10 lutego 
obchodził swoje setne 
urodziny. 

Z	 okazji	 tak	 wspaniałego	 jubi-
leuszu	 przedstawiciele	 samorządu	
wręczyli	 szanownemu	Jubilatowi	 listy	
gratulacyjne	wraz	z	upominkami,	ży-
cząc	 jednocześnie	 kolejnych,	 jeszcze	
piękniejszych	jubileuszy.

Spotkanie	 upłynęło	 w	 miłej,	 ro-
dzinnej	 atmosferze	 i	 było	 okazją	 do	

poznania	 bogatego	 życiorysu	 Pana	
Stefana.	 Dostojny	 Jubilat	 cieszy	 się	
pogodą	 ducha	 i	 ogromnym	 wspar-
ciem	 rodziny.	 Pomimo	 sędziwego	
wieku	jest	otwarty	na	towarzystwo.	W	
tym	 szczególnym	 dniu	 życzymy	 Sza-
nownemu	Jubilatowi	jeszcze	wielu	lat	
życia	w	dobrym	zdrowiu,	w	otoczeniu	
bliskich	i	życzliwych	osób.	

Aleksandra Stachniak
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„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” - 
ELIMINACJE GMINNE

KOBIETY GOSPODARNE I WYJĄTKOWE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
W BESZOWEJ „BESZOWIANIE”

Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	
turnieju	czuwała	komisja	w	składzie:	
przewodniczący	 st.	 kpt.	 Michał	 Żal,	
sekretarz	Agnieszka	Reczek	i	członek	
komendant	gminny	OSP	Józef	Dulę-
ba.	

W	turnieju	udział	wzięło	13	uczest-
ników	w	dwóch	grupach	wiekowych:	

-	szkoła	podstawowa:	Ignacy	Dal-

W dniu14 marca br. w Centrum Kultury w Łubnicach odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organi-
zatorem turnieju był Zarząd Gminny OSP w Łubnicach przy współpracy 
z Urzędem Gminy w Łubnicach oraz Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Staszowie. 

czyński,	 Marcelina	 Kmiecik,	 Rafał	
Bednarski,	 Wojciech	 Machniak,	 Oli-
wier	Legiecki,	Filip	Ratusznik,	Roksa-
na	Nowak	i	Wiktoria	Złotnik.	

-	 gimnazjum	 kl.	 III:	 Eliza	 Kurow-
ska,	 Igor	Oleś,	Anita	Rogowska,	 Ju-
styna	Krokosz,	Martyna	Macias.

Uczestnicy	 musieli	 wykazać	 się	
obszerną	 wiedzą	 z	 zakresu	 ochrony	

przeciwpożarowej,	 rozwiązując	 test	
pisemny.	

Wśród	 młodszych	 uczniów	 naj-
lepszy	 okazał	 się	 Ignacy	 Dalczyński	
reprezentujący	Szkołę	Podstawową	w	
Gacach	 Słupieckich,	 zaś	wśród	 star-
szych	 uczennica	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Łubnicach	Justyna	Krokosz.	

Na	zakończenie	komendant	gmin-
ny	OSP	Józef	Dulęba	złożył	gratulacje	
wszystkim	 uczestnikom,	 podzięko-
wał	 opiekunom	 za	 przygotowanie	
uczniów	do	 turnieju,	a	 także	wręczył	
dyplomy	i	nagrody	książkowe,	życząc	
dalszych	 sukcesów	 na	 szczeblu	 po-
wiatowym.

Aneta Śmiszek

Koło Gospodyń Wiejskich to 
bardzo ważny element społecznej 
struktury współczesnej wsi. 

To	 ruch	 spontaniczny,	wprost	wy-
nikający	 z	 potrzeb	 małych	 społecz-
ności.	Dlatego	Koło	Gospodyń	Wiej-
skich	 „Beszowianie”	 zmotywowani	
między	 innymi	 łatwością	 rejestracji,	
oraz	pozyskaniem	pewnej	kwoty	pie-
niędzy	 ,która	 jak	 wiadomo	 jest	 nie-
zbędna	 przy	 rozpoczynaniu	 jakiej-
kolwiek	 działalności,	 reaktywowały	
się	 po	 blisko	 dziesięciu	 latach.	 Koło	
zarejestrowane	jest	na	nowych	zasa-
dach,	czyli	w	Agencji	Restrukturyzacji	
i	Modernizacji	Rolnictwa	w	Staszowie	
pod	 czujnym	 okiem	 koordynatora.	
Pierwsze	 spotkanie	 koła	 odbyło	 się	
końcem	ubiegłego	roku.	Na	spotka-
nie	przybyła	liczna	grupa	kobiet	liczą-
ca	34	osoby,	co	jeszcze	bardziej	zmo-
tywowało	do	działania.	Na	spotkaniu	
został	 wybrany	 nowy	 zarząd,	 poru-
szano	 wiele	 istotnych	 kwestii	 zwią-
zanych	 z	 przyszłością	 naszego	 koła.	
Część	 naszych	 pomysłów	 zaczęliśmy	
już	urzeczywistniać,	a	następne	będą	
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

realizowane	 w	 przyszłości.	 Do	 speł-
nienia	 kolejnych	 projektów	 potrze-
bujemy	 wsparcia	 finansowego,	 oraz	
rzeczowego	 od	 darczyńców.	 Niech	
nie	myli	 nikogo	 słowo	 „Gospodyni”.	

Niech	nie	kojarzy	się	z	kurą	domową,	
bo	działalność	naszego	Koła	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 dowodzi,	 że	 wiejskie	
gospodynie	wychodzą	z	domu.

KGW „BESZOWIANIE”

EDUKACJA

WALENTYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ŁUBNICACH

Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!

Pierwszy	 tydzień	 po	 feriach	 upłynął	 w	 naszej	 szkole	
w	 kolorach	 czerwieni	 oraz	 atmosferze	miłości	 i	 przyjaź-
ni.	 A	 wszystko	 to	 z	 okazji	 Walentynek,	 przypadających	
14	 lutego.	Jak	co	roku,	uczniowie	wraz	z	wychowawca-
mi	 zorganizowali	 pocztę	walentynkową.	W	klasie	 III	 zo-
stała	 ustawiona	 czerwona	 skrzynia,	 do	 której	 uczniowie	
wrzucali	swoje	kartki	i	serduszka,	wyrażając	w	ten	sposób	
swoje	sympatie.	Następnie	walentynkowa	poczta	została	
rozdana	wszystkim	adresatom	podczas	spotkania	walen-
tynkowego.	Mamy	nadzieję,	że	wszyscy	świetnie	się	bawili.	
Szkoła	to	nie	tylko	nauka	i	praca,	to	także	wychowanie,	z	
którym	wiąże	się	zabawa.

Nauczyciele PSP Łubnice

AKCJA CHARYTATYWNA W PSP W ŁUBNICACH
Jak	 co	 roku	w	grudniu	w	 Publicznej	 Szkole	 Podstawo-

wej	w	Łubnicach	odbył	się	kiermasz	ciast,	mający	na	celu	
zbiórkę	środków	finansowych	na	pomoc	dla	podopiecznych	
„Domu	Ojca	Gwidona”	w	Pacanowie.	Główne	cele	tej	akcji	
to:	kształtowanie	u	uczniów	wrażliwości	emocjonalnej,	umie-

jętności	 dzielenia	 się	 z	 potrzebującymi,	 stwarzanie	 sytuacji	
do	aktywnego	włączania	się	w	pomoc	innym	ludziom.	Akcja	
nie	powiodłaby	się	bez	udziału	rodziców,	którzy	pomogli	w	
przygotowaniu	wspaniałych	ciast	i	ciasteczek	oraz	środowi-
ska	lokalnego,	które	wspomogło	finansowo	nasze	przedsię-
wzięcie.	Ze	sprzedaży	ciast	uzyskano	1110,68	zł.	Kwotę	tę	
przeznaczono	na	zakup	środków	czystości,	ręczników	kąpie-
lowych,	szczoteczek	do	zębów.	Zakupione	produkty	zostały	
przekazane	do	w/w	placówki	w	dniu	14	grudnia	2018r.

Elżbieta Zdziebko
PSP Łubnice

PRZEDSTAWIENIE UPAMIĘTNIAJĄCE 
WIELKIE WYDARZENIE

Święta	 Bożego	 Narodzenia	 to	 nie	 tylko	 święto	 upa-
miętniające	narodziny	Jezusa,	ale	również	okres,	w	któ-
rym	możemy	spędzić	czas	w	rodzinnej,	ciepłej	atmosferze	
wśród	najbliższych	przy	świątecznym	stole.	

Z	 tej	 okazji	 uczniowie	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
z	oddziałami	gimnazjalnymi	w	Łubnicach	pod	nadzorem	
nauczycieli:	 Beaty	 Gumuły,	 Anety	 Wójtowicz	 oraz	 Ewy	
Bąk	mogli	zaprezentować	przedstawienie	upamiętniające	
wielkie	wydarzenie,	a	mianowicie	przyjście	na	świat	Boże-
go	Dzieciątka.
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Na	szkolne	jasełka	zaproszono	uczniów	naszej	szkoły,	
nauczycieli,	 dawnych	 pracowników	 oraz	 przedstawicieli	
gminy	Łubnice,	którzy	włączyli	się	we	wspólne	kolędowa-
nie.	

Tuż	po	występie	wójt	naszej	gminy,	Pani	Anna	Grajko	
oraz	 dyrektor	 szkoły,	 Pani	 Teresa	 Komasara	 złożyły	 go-
ściom	serdeczne	życzenia,	po	czym	nastąpiło	symboliczne	
łamanie	się	opłatkiem.

Wiktoria Górniak
uczennica kl. 3 gimnazjum

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE
8	marca	to	szczególny	dzień	w	naszej	szkole.	Nie	może	

być	 inny,	 bo	 to	 „	 Dzień	 Kobiet”,	 święto	 wszystkich	 Pań,	
tych	dużych	i	tych	najmłodszych.	W	ten	wyjątkowy	dzień,	
wszystkie	dziewczynki	w	dowód	sympatii,	powitane	zostały	
przez	swoich	kolegów	kwiatami	oraz	słodkimi	drobnymi	
upominkami	przygotowanymi	przez	 rodziców.	 Ten	dzień	
upłynął	wszystkim	w	radości	i	uśmiechu.

Nauczyciele PSP Łubnice

NARTY 2019
7	lutego	br.	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Łub-

nicach	i	Gimnazjum	uczestniczyli	w	wyjeździe	na	narty	na	
stoku	w	Konarach.	Grupa	początkująca	uczyła	się	 jazdy	
na	nartach	pod	czujnym	okiem	profesjonalnych	 instruk-
torów	na	oślej	łączce.	Grupa	dla	której	był	to	kolejny	wy-
jazd,	zjeżdżała	i	doskonaliła	swe	umiejętności	na	wyższym	
stoku.

POWITANIE WIOSNY W PSP W ŁUBNICACH
„Marzanno, Marzanno
 ty zimowa panno,
 do ognia cię wrzucamy
 bo Zimę żegnamy”

Zgodnie	z	tradycją	21	marca	uczniowie	klas	I-III	oraz	
oddziału	przedszkolnego	pożegnali	zimę	i	przywitali	wio-
snę.	W	 kolorowym	 korowodzie	 z	 kolorowymi	 kwiatami,	
gaikiem	i	Marzanną	dzieci	oznajmiły	mieszkańcom	Łub-
nic,	że	wiosna	już	przyszła.

Następnie	 korowód	przyszedł	 na	 plac	 szkolny,	 gdzie	
wierszami	oraz	piosenkami	z	wielką	radością	dzieci	poże-
gnały	zimę,	którą	wrzucili	do	kontenera.

Nauczyciele PSP Łubnice

Wszyscy	 uczniowie	 świetnie	 się	 bawili,	 opanowując	
umiejętności	jazdy	na	nartach.	Warunki	były	bardzo	do-
bre	i	humory	dopisywały,	co	świadczy	o	planowaniu	na-
stępnego	wyjazdu.

Przygoda	z	nartami	przebiegała	pod	opieką	nauczy-
cieli:	Ewy	Bąk,	Elżbiety	Sroki,	Łukasza	Łygana	oraz	Anety	
Wójtowicz	–	organizatora	i	kierownika	wycieczki.

Aneta Wójtowicz
PSP Łubnice
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

KOCHANEJ BABCI, KOCHANEMU DZIADKOWI…
Mimo,	 ze	 styczeń	 jest	 jeszcze	 miesiącem	 zimowym,	

pełnym	 chłodnych	 dni,	 są	 takie	 dwa	 dni	 w	 roku,	 kiedy	
każdemu	robi	się	cieplej	na	sercu,	ponieważ	jest	to	święto	
naszych	kochanych	babć	i	dziadków.	Z	tej	właśnie	okazji	
7	 lutego	przedszkolaki	oraz	uczniowie	naszej	szkoły	za-
prezentowali	najpiękniejsze	piosenki,	wiersze	i	wspaniałe	
tańce,	 aby	 święto	 babci	 i	 dziadka	 stało	 się	 niezwykłym	
i	 cudownym	 przeżyciem.	 Ten	 dzień	 pełen	 uśmiechów,	
wzruszeń,	łez	i	radości	zapisał	się	już	w	repertuar	imprez	
szkolnych	i	stał	się	poniekąd	tradycją,	którą	kultywujemy	
corocznie.	

Na	 wstępie	 tej	 wspaniałej	 imprezy	 dyrektor	 szkoły	
Agnieszka	Telka	przywitała	zebranych	gości	ciepłymi	sło-
wami	 i	 serdecznie	 zachęciła	do	obejrzenia	uroczystości.	
Jako	 pierwsi	 wystąpili	 najmłodsi	 z	 oddziału	 przedszkol-
nego	 „Szczęśliwe	 dzieciaki”.	 Pod	 bacznym	 okiem	 pani	
Alicji	Śmiszek	wykonali	ciekawy	taniec	do	piosenki	„Kra-
ina	lodu”.	Dzieci	zatańczyły	pięknie,	z	pełnym	zaangażo-
waniem	 i	 dziecięcym	 urokiem.	Maluchy	 pięknie	 ubrane	
wyraziły	dodatkowo	swoją	miłość	do	ukochanych	babć	i	
dziadków	 recytując	wiersze	 i	 śpiewając	 rytmiczne,	 łatwo	
wpadające	w	 ucho	 piosenki	 „Czadowa	 babcia”	 i	 „Sza-
łowy	dziadek”.	Występ	maluszków	 sprawił,	 że	 niejednej	
osobie	zakręciła	się	łza	w	oku.	Następnie	milusińscy	wrę-
czyli	 swoim	 ukochanym	 babciom	 i	 dziadkom	 upominki	
przygotowane	pod	okiem	swojej	wychowawczyni.	

Uczniowie	 klas	 0-III	 również	 pięknie	 zaprezentowali	
się	w	przygotowanym	występie	artystycznym.	Dzieci	z	kla-
sy	0	przygotowane	przez	panią	Annę	Kalitę	przedstawiły	
wspaniałą	inscenizację	„Cztery	pory	roku”,	która	spotka-

ła	 się	 z	 dużym	 aplauzem.	 Ich	 stroje	 przyciągały	 uwagę	
zebranych	 gości,	 a	 sposób	mówienia	 był	 profesjonalny	
jak	 na	 tę	 grupę	 wiekową.	 Swoim	 występem	 zachwyciły	
również	dzieci	z	klas	 I-III	przygotowane	przez	panią	Be-
atę	Szczęsną,	zaśpiewały	okazjonalne	piosenki,	wykazu-
jąc	przy	tym	zdolności	wokalne.	Ponadto	zaprezentowały	
się	w	tańcu	bum	bum	rurki	oraz	tańcem	z	butami,	który	
szczególnie	 przykuł	 uwagę	 widzów.	 Profesjonalne	 stroje	
dodały	wszystkiemu	dodatkowego	animuszu.	

Chłopcy	z	klasy	II	wcielili	się	w	postacie	z	bajki	Alek-
sandra	Fredro	„Paweł	i	Gaweł”.	Przedstawili	swoje	role	jak	
prawdziwi	aktorzy,	byli	autentyczni	i	przekonujący.	Wycho-
wawca	 Teresa	 Stawecka	 zadbała	 także	 o	 cudowną	 sce-
nografię.	Po	zakończonym	występie	artystycznym	wszyscy	
udali	się	na	słodki	poczęstunek.

Anna Pawlik, Alicja Śmiszek
PSP Budziska

,,OCZEKIWANIE NA BOŻE NARODZENIE”
Boże	Narodzenie	 to	czas,	kiedy	wszyscy	stają	się	dla	

siebie	 bardzo	 życzliwi,	 zapominają	 o	 różnych	 sporach	 i	
waśniach.	Aby	podkreślić	uroczysty	charakter	 tych	świąt,	
uczniowie	naszej	szkoły,	jak	co	roku	wystawili	Jasełka	Bo-
żonarodzeniowe	pt.,,Oczekiwanie	na	Boże	Narodzenie”,	
pod	kierunkiem	Beaty	Szczęsnej	i	Sławomira	Gumuły.	W	
specjalnie	 przygotowanych,	 pięknych	 strojach	 mali	 ak-
torzy	 przedstawili	 scenę	 narodzenia	 Jezusa.	 Uczniowie,	
którzy	stanowili	jasełkowy	chór	również	cudownie	się	za-
prezentowali	 i	 mogliśmy	 podziwiać	 ich	 piękne	 głosy	 w	
najpopularniejszych	kolędach	polskich,	a	klasa	III	zagrała	
na	dzwoneczkach	chromatycznych	fragment	,,Lulajże	Je-
zuniu”.	 Zgromadzona	 publiczność	mogła	 przeżyć	 histo-
rię	narodzenia	Jezusa.	Przede	wszystkim	od	razu	rzuciła	
się	w	oczy	przepiękna,	bardzo	nastrojowa	 sceneria.	Na	
pierwszym	 planie	 widniała	 okazała	 szopka	 ustrojona	
mnóstwem	własnoręcznie	 robionych	 aniołków,	 a	w	dal-
szej	części	lśniły	misternie	wykonane	gwiazdy.	Uczniowie	
recytując	swoje	kwestie	trzymali	w	rękach	postacie	biblijne	
wykonane	z	tektury,	zdobione	cekinami,	brokatem,	które	
pięknie	 lśniły	 i	były	bardzo	wymowne.	Nauczyciel	Beata	
Szczęsna	szczególnie	dba	o	to,	by	wystrój	sali	był	co	roku	
inny	 i	 niepowtarzalny.	Wszyscy	patrzyli	 na	 scenę	 z	wiel-
kim	zachwytem.	Jasełka	w	wykonaniu	dzieci	wprowadziły	
wszystkich	w	świąteczny	nastrój,	uczniowie	swym	pięknym	
występem	podbili	 serca	 całej	 publiczności.	 Piękny	 śpiew	
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kolęd	 i	 pastorałek	 uświadomił	 i	 przypomniał	 zebranym	
o	 tym,	że	Święta	Bożego	Narodzenia	są	 tuż,	 tuż.	Wokal	
Elizy	Kurowskiej	bardzo	podobał	się	wszystkim	i	wzruszył	
zebranych	 gości.	 Na	 zakończenie	 uroczystości	 dyrektor	
Agnieszka	 Telka	 złożyła	 zebranym	 gościom,	 nauczycie-
lom,	obsłudze,	uczniom	oraz	rodzicom	najserdeczniejsze	
życzenia	świąteczne	,	oby	wszyscy	szczęśliwie	w	zdrowiu	i	
zadowoleniu	spędzili	Święta	Bożego	Narodzenia,	a	świa-
tło	 betlejemskie,	 które	 przynieśli	 zuchowie	 z	 Gromady	
,,Włóczykije”	zawsze	nam	przyświecało.

Anna Pawlik
PSP Budziska

KARNAWAŁ, KARNAWAŁ…
Karnawał	to	czas	balów,	maskarad	i	wesołych	imprez.	

Zarówno	mali,	jak	i	duzi	czekają	sposobności,	aby	wspa-
niale	się	zabawić	i	cieszyć.	Wspaniałą	okazją	ku	temu	jest	
z	pewnością	zabawa	choinkowa,	która	odbyła	się	w	na-
szej	szkole	w	sobotę	12	stycznia.	Impreza	choinkowa	była	
przednia,	zabawiał	nas	bowiem	DJ	Kamil.	Muzyka	przy-
padła	do	gustu	wszystkim	uczestnikom	balu,	toteż	na	par-
kiecie	odbywały	 się	 taneczne	popisy,	a	wspólne	 zabawy	

integrowały	 wszystkie	 dzieci.	Wielką	 atrakcją	 okazał	 się	
konkurs	na	najciekawszy	strój	karnawałowy.	Atmosfera	na	
balu	sprzyjała	ciekawej	zabawie,	było	miło	i	radośnie.	Bal	
odbył	się	przed	feriami	zimowymi,	które	pozwoliły	odpo-
cząć	po	szaleństwach	w	karnawale.

Anna Pawlik
PSP Budziska

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Tradycją	naszej	szkoły,	a	głównie	klas	młodszych	 jest	

uroczyście	 obchodzony	 co	 roku	Dzień	 Babci	 i	 Dziadka.	
Tym	razem,	ze	względu	na	przypadające	święto	w	okre-
sie	 ferii	 zimowych	postanowiliśmy	 zorganizować	uroczy-
stość	dla	kochanych	dziadków	w	okresie	poświątecznym.	
Uczniowie	klas	I	–	III	przygotowali	„Jasełka”.	Był	to	okres	
kolędowania,	a	więc	nikogo	nie	zdziwiła	taka	tematyka.	
Dzieciaki	przedstawiły	sceny	z	narodzenia	Pana	Jezusa	w	
góralskich	klimatach.	Poprzedziło	je	wystąpienie	dyrekto-
ra	 szkoły,	 który	 w	 imieniu	 swoim,	 uczniów	 i	 nauczycieli	
złożyła	 dostojnym	 gościom	 serdeczne	 życzenia.	 Przed-
stawienie	zatytułowane	było	„Tylko	 jedna	 jest	 taka	noc”.	

Nie	zabrakło	w	nim	góralskiej	gwary	pastuszków,	strojów	
ludowych,	góralskich	pastorałek	tj.	„Tylko	jedna	jest	taka	
noc”,	 „Pastorałka	 od	 serca	 do	 ucha”	 i	 tradycyjnych	 ko-
lęd.	W	zimowej	scenerii	postacie	w	pięknych	kostiumach	
znakomicie	prezentowały	się	na	scenie.	W	przedstawieniu	
były	także	elementy	humorystyczne.	Nawet	aniołowie	mie-
li	poczucie	humoru.	Uwieńczeniem	inscenizacji	były	życze-
nia	dla	babć	i	dziadków	od	małych	aniołków	i	diabełków.	
To	 przedszkolaki	 życzyły	 gościom	 wspaniałych,	 długich	
lat	 życia	oraz	dziękowały	dziadkom	za	miłość	 i	poświę-
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cenie.	 Po	 części	 oficjalnej	 były	 upominki	 przygotowane	
przez	wnuków,	słodki	poczęstunek	i	pamiątkowe	zdjęcia.	
Jasełka	bardzo	podobały	się	wszystkim	gościom,	toteż	za-
dowoleni	 i	 dumni	 ze	 swoich	małych	 aktorów	wrócili	 do	
domów	z	nadzieją	na	ponowne	takie	spotkanie	za	rok.

Zofia Gil
PSP Gace Słupieckie

MULTIMEDIALNA LEKCJA W KINIE
28	lutego	br.	uczniowie	z	klas	I-III	oraz	dzieci	z	oddzia-

łu	przedszkolnego	uczestniczyły	w	lekcji	multimedialnej	w	
Centrum	Kultury	 i	Sztuki	w	Połańcu	pt.	 "Skąd	są	dźwięki	
tej	piosenki?"	zorganizowanej	przez	Centrum	Edukacji	Fil-
mowej.	Podczas	spotkania	dzieci	dowiedziały	się:
-	 jak	ważną	rolę	odgrywa	muzyka	w	filmie,
-	 poznały	 instrumenty	 muzyczne	 z	 różnych	 zakątków	

świata,
-	 jak	nagrywa	się	muzykę	do	filmu,
-	 jak	wyglądały	filmy	w	pierwszych	latach	istnienia	kina,
-	 czym	jest	muzyka	ilustracyjna.

Zajęcia	były	niezwykle	interesujące.	W	ciekawy	sposób	
przekazano	wiele	informacji.	Dzieci	aktywnie	uczestniczyły	
w	zajęciach.	Po	 lekcji	multimedialnej	dzieci	miały	możli-
wość	obejrzenia	filmu	pt."Balerina".	Filmu,	który	pozwala	
wierzyć,	że	warto	mieć	marzenia	i	warto	walczyć	o	to,	żeby	
się	spełniły.	Ważnym	przesłaniem	filmu	była	również	siła	
przyjaźni.	Z	niecierpliwością	czekamy	na	kolejne	spotka-
nia.

Agnieszka Cyranowska
PSP Gace Słupieckie

WYCIECZKA DO TEATRU
Któż	z	dzieci,	a	nawet	dorosłych	nie	zna	baśni	H.	Ch.	

Andersena?	„Calineczka”,	 „	Dziewczynka	z	 zapałkami”,	
„Królowa	Śniegu”,	to	tylko	tytuły	niektórych	z	nich.

18	marca	 br.	 dzieci	młodsze	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Gacach	Słupieckich	miały	okazję	obejrzeć	spektakl	te-
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w	Gacach	Słupieckich	miały	okazję	obejrzeć	spektakl	te-
atralny	pt.:	„Królowa	Śniegu”	w	wykonaniu	aktorów	Teatru	
Współczesnego	z	Krakowa.	Ta	piękna	baśń	opowiada	o	
prawdziwej	i	silnej	przyjaźni	dwojga	dzieci-	Kaja	i	Gerdy.	
Barwne	kostiumy	księżniczek,	rozbójników	i	zwierząt	prze-
mawiających	 ludzkim	 głosem,	 bogata	 scenografia	 oraz	
wspaniałe	efekty	dźwiękowe	w	pełni	oddawały	baśniową	
atmosferę	 i	zimowy	klimat	przedstawienia.	Zapewniło	to	
dzieciom	 dobrą	 zabawę.	 Żywo	 i	 energicznie	 reagowały	
podczas	 spektaklu.	Uśmiech	 na	 ich	 twarzach	 i	 gromkie	
brawa	były	dowodem	na	 to,	że	bardzo	 im	się	podobał.	
Na	koniec	czekała	na	dzieci	miła	niespodzianka-	spotka-
nie	z	aktorem,	który	opowiadał	o	pracy	aktorów,	reżyse-
rów,	dźwiękowców.	Pytań	nie	było	końca.

Jolanta Cepil
PSP Gace Słupieckie
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rów,	dźwiękowców.	Pytań	nie	było	końca.

Jolanta Cepil
PSP Gace Słupieckie

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ
JASEŁKA W PSP W WILKOWEJ

Boże	Narodzenie	 to	czas,	kiedy	wszyscy	stają	się	dla	
siebie	 bardziej	 życzliwi,	 milsi	 i	 zapominają	 o	 wszelkich	
sporach	i	waśniach.	Aby	podkreślić	wyjątkowy	charakter	
świąt,	uczniowie	szkoły	w	Wilkowej	pod	kierunkiem	Gra-
żyny	 Żak	 i	 Ewy	 Podsiadłej	 zaprezentowali	 jasełka	 oraz	
przepiękne	 kolędy	 i	 pastorałki.	 Zebranych	 gości,	 rodzi-

ców,	pracowników	 i	uczniów	powitała	grupa	kolędnicza	
z	 IV	 klasy	 z	 gwiazdą,	 która	 poprosiła	 dyrektor	 szkoły	 o	
gościnę	i	zaprezentowała	swój	program.	

Po	 młodych	 kolędnikach	 głos	 zabrały	 dzieci	 z	 klasy	
II	 i	 III.	 Zgromadzona	publiczność	 po	 raz	 kolejny	mogła	
przeżyć	historię	Maryi	i	Józefa	szukających	schronienia	na	
noc.	Scena	narodzenia	Jezusa	i	piękny	anielski	taniec	na	
chwałę	 Pana	dostarczył	widzom	wielu	wzruszeń.	 Także	 i	
pasterze	 powitali	 Dzieciątko	 energicznym	 tańcem	 z	 ciu-
pagami.	Piękne	kolędy	i	pastorałki	w	wykonaniu	zdolnych	
solistów	były	wspaniałym	tłem	dla	rozgrywających	się	na	
scenie	wydarzeń.	Jasełka	w	wykonaniu	dzieci	wprowadziły	
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wszystkich	w	 świąteczny	 nastrój	 i	 podbiły	 serca	 publicz-
ności.	Występ	chóru	szkolnego	LEGATO	pod	kierunkiem	
Moniki	Pyrz	uświadomił	wszystkim,	że	Święta	Bożego	Na-
rodzenia	 są	 już	 bardzo	 blisko.	 Występ	 był	 niezwykłym	
przeżyciem	 zarówno	dla	 aktorów,	 uczniów,	 nauczycieli	 i	
zaproszonych	gości.	Po	nim	głos	zabrała	dyrektor	 szko-
ły	 Bogusława	 Strzępek,	 która	 podziękowała	 uczniom	 za	
pracę	włożoną	w	przygotowanie	uroczystości	oraz	złożyła	
wszystkim	życzenia	świąteczne.	Do	życzeń	dołączyła	także	
Wójt	Gminy	Łubnice	Anna	Grajko	i	proboszcz	parafii	ks.	
Krzysztof	Serafin.	Nastała	chwila	dzielenia	się	opłatkiem.	

Wszystkim	czytającym	te	słowa,	życzymy	otwartości	na	
innych,	zwykłego	uśmiechu	i	gestu	podania	ręki	drugiemu	
człowiekowi,	powodującego	przemianę	w	innych	i	w	nas	
samych…	„bo	zawsze	wtedy	jest	Boże	Narodzenie”.	

Ewa Podsiadła
PSP Wilkowa

PRZEDSZKOLAKI W ROLI ŚNIEŻYNEK 
I BAŁWANKÓW

Przedszkolaki	z	PSP	w	Wilkowej	w	roli	śnieżynek	i	bał-
wanków	wspaniale	 prezentowały	 się	 podczas	występu	 z	
okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka,	który	odbył	się	22	lutego	br.	
Dzieci	swoim	tańcem,	piosenką,	recytacją	wierszy	i	wyjąt-
kową	postawą	dostarczyły	seniorom	wiele	radości	i	wzru-
szeń.	Po	części	artystycznej	wszyscy	udali	się	do	świetlicy	
wiejskiej	na	prawdziwą	ucztę	kulinarną	jaką	przygotowali	
rodzice.	Czas	spędzony	razem	upłynął	w	miłej	i	serdecz-
nej	atmosferze	obchodzonego	święta.	

Izabela Nowak
PSP Wilkowa

ZIMOWE WSPOMNIENIA…
Za	 oknami	 wiosna,	 a	 w	 naszych	 niedawnych	 wspo-

mnieniach	 wciąż	 żywa	 wizyta	 w	 Wiosce	 św.	 Mikołaja	 i	
Bajkowej	 Krainie	 Lodu	 w	 Bałtowie.	 4	 grudnia	 2018r.	
wyruszyły	 tam	 dzieci	 z	 klas	 0-IV	 z	 wychowawcami.	 Już	
w	chwili	przekroczenia	bramy	Wioski	Świętego	Mikołaja	
przenieśliśmy	się	do	baśniowego	świata	i	pięknej	zimowo	
-	świątecznej	scenerii.	Tuż	obok	JuraParku	zauważyliśmy	
ogromną	białą	 kopułę	 –	 lodowe	 igloo.	W	 jego	wnętrzu	
skrywała	 się	właśnie	 Bajkowa	Kraina	 Lodu.	 Spotkaliśmy	
tam	bajkowe	postacie,	zachęcające	wszystkich	do	wspól-
nej	zabawy,	a	wśród	nich	wesołego	bałwana	Olafa,	który	
towarzyszył	nam	podczas	zwiedzania	Lodowej	Krainy.	

Zwiedzając	tajemnicze	korytarze	niespodziewanie	prze-
nieśliśmy	się	w	sam	środek	słynnej	 i	niezwykłej	produkcji	
Disneya	,,Kraina	Lodu”.	Przeżyliśmy	przygody	Elzy,	Anny	i	
ich	wiernych	przyjaciół	w	zupełnie	inny	sposób.	Oglądając	
na	kilku	ogromnych	ekranach	najciekawsze	fragmenty	zi-
mowej	baśni,	znaleźliśmy	się	w	centrum	wydarzeń.

Kolejnym	punktem	programu	były	kreatywne	warsztaty	
w	Szkole	Elfów,	gdzie	uczniowie	pod	czujnym	okiem	Pani	
Choinki	i	Pana	Piernika	wykonali	własną	ozdobę	na	choin-
kę	–	pomalowali	gipsowego	aniołka.

Sercem	 tego	magicznego	miejsca,	 w	 którym	 z	 drzew	
zwisały	 gigantyczne	 cukierki	 choinkowe,	 a	 z	 każdego	
,,zaczarowanego”	 kamienia	 sączyły	 się	 dźwięki	 świątecz-
nych	piosenek,	okazała	 się	 chata	Mikołaja.	Tu,	na	 swym	
ogromnym	 tronie	oczekiwał	na	gości	 z	workami	pełnymi	
podarków	–	sam	,,Święty	Mikołaj.”	Obok	niego	krzątali	się	
pomocnicy	 -	Pani	Śnieżynka	 i	wesoły	Elf.	Dla	 tych,	którzy	
mieli	co	nieco	na	sumieniu,	Mikołaj	przygotował	specjalny	
młynek	do	mielenia	grzeszków.	

Ten	dzień	był	pełen	radości	i	niespodzianek,	wiele	wra-
żeń	dostarczył	naszym	dzieciom	również	film	w	Kinie	Emo-
cji	Cinema	5D.	Chętnie	tu	jeszcze	kiedyś	wrócimy.

Grażyna Żak
PSP Wilkowa
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„HEJ KOLĘDA, 
KOLĘDA...”

Kolęda to forma pieśni bożo-
narodzeniowej. Odmiana kolędy 
o wątkach zaczerpniętych z życia 
codziennego nazywana jest pasto-
rałką i w odróżnieniu od kolędy nie 
jest wykorzystywana w chrześcijań-
skich nabożeństwach religijnych ze 
względu na swój świecki charakter. 
Kolędy i pastorałki śpiewane w okre-
sie świąt Bożego Narodzenia nadają 
tym świętom szczególny, niepowta-
rzalny charakter i nastrój.

I	w	taki	oto	wyjątkowy	sposób	roz-
począł	się	Nowy	Rok	w	Centrum	Kultury	
w	Łubnicach,	bowiem	w	dniach	17	i	18	
stycznia	br.	salę	widowiskową	wypełniły	
dźwięki	najpiękniejszych	polskich	kolęd	
i	pastorałek	w	wykonaniu	mieszkańców	
naszej	gminy	i	nie	tylko.	

Tradycyjne	kolędy	takie	jak	„Mizer-
na	cicha”,	„Cicha	noc”,	czy	„	Oj	maluś-
ki,	maluśki”	i	te	nowsze	np.	„Mario,	czy	
Ty	wiesz?”,	„Cicha	noc	nad	Palestyną”,	
„Znak	 Pokoju”	 wprowadziły	 niezastą-
piony	 bożonarodzeniowy	 klimat.	 We-
sołe	pastorałki	takie	jak	„Przychodzimy	
do	 stajenki”	 czy	 „Pastorałka	 od	 serca	
do	ucha”	przeplatały	się	z	refleksyjny-
mi	nutami	i	tekstami	typu	„Gdy	śliczna	
Panna”,	czy	„Kolęda	dla	nieobecnych”.	
Tak	jak	to	jest	w	każde	Boże	Narodze-
nie	–	radość	z	przyjścia	na	świat	Zbawi-
ciela	i	spotkania	z	najbliższymi	miesza	
się	z	melancholią,	a	czasem	smutkiem	
związanym	na	przykład	z	kolejnym	pu-
stym	miejscem	 przy	 stole.	 Takie	 są	 te	
nasze	polskie	kolędy	–	jak	życie	–	pełne	
emocji,	oddają	blaski	i	cienie,	cieszą	i	
wzruszają.	Dlatego	tak	bardzo	je	wszy-
scy	kochamy.	

Celem	 przeglądu	 było	 promowa-
nie	 i	 zachęcanie	 do	 kontynuowania	
tradycji	świątecznych,	stwarzanie	moż-
liwości	 prezentacji	 wokalnych	 i	 instru-
mentalnych,	 pogłębianie	 zaintereso-
wań	muzycznych,	popularyzacja	kolęd	
i	pastorałek	oraz	promocja	twórczości	

artystycznej.	Uczestnicy	występowali	w	
trzech	 kategoriach	 wiekowych:	 dzieci,	
młodzież	i	dorośli.	

Najlepsi	 wykonawcy	 otrzymali	
Grand	Prix:

-	Amelia	Kowalik	„Cicha	Noc”	Wil-
kowa,	 wyróżnienie:	 Zuzanna	 Nalepa	
„Nie	mały	 aniołki”,	 Piotr	 Pyrz	 „Mario,	
czy	 już	 wiesz”,	 Patrycja	 Krawczyk	 „Był	
pastuszek	bosy”	i	Jula	Murdza	„Pasto-
rałka	od	serca	do	ucha”;

-	 Aleksandra	 Nalepa	 „Kolęda	 dla	
nieobecnych”	 Wilkowa,	 wyróżnienie:	
Karolina	Nasternak	„Oj	maluśki,	ma-
luśki”	i	Ignacy	Dalczyński	„Zaśnij	Dzie-
cino”;

-	Janina	Zdziechowska	„Kiedy	Król	

Herod”,	Pacanów;
-	 Zespół	 „Pacanowianie”	 „Cicha	

noc	nad	Palestyną”,	ECB	Pacanów.
Trzeba	przyznać,	że	wszyscy	uczest-

nicy	świetnie	przygotowali	swoje	wystą-
pienia	i	zasłużyli	na	wyróżnienie.	

Podziękowania	 należą	 się	 wszyst-
kim,	 którzy	 w	 jakikolwiek	 sposób	
wsparli	 nasze	 wydarzenie,	 ale	 szcze-
gólnie	 dziękujemy	 o.	 Piotrowi	Gradu-
szewskiemu	i	Pani	Zofii	Gil	za	udział	w	
jury	oraz	Pani	Marcie	Kotlarz	z	Beszo-
wej	 za	 udostępnienie	 prac	 rękodzieła	
artystycznego	 na	 wystawę	 zorganizo-
waną	podczas	przeglądu.

Aneta Śmiszek
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FERIE ZIMOWE 
PEŁNE NOWOŚCI

Zima	to	szansa	dla	tych	którzy	pra-
gną	 rozpocząć	 przygodę	 z	 zimowy-
mi	 dyscyplinami,	 dlatego	 15	 stycznia	
zorganizowaliśmy	 wyjazd	 na	 sztuczne	
lodowisko	 do	 Stopnicy.	 Pogoda	 nam	
dopisała.	 Śmiałkowie	 i	 bardziej	 do-
świadczeni	w	jeździe	na	łyżwach	pozwo-
lili	sobie	na	przeplatanki,	piruety	i	różne	
akrobacje.	 Natomiast	 początkujący	 i	
mniej	doświadczeni	łyżwiarze	na	śliskiej	
tafli	 jeździli	 sobie	 z	 pingwinkami,	 czyli	
specjalnymi	chodzikami	do	nauki	jazdy.	
Mimo	licznych	upadków	zabawy	i	śmie-
chu	było	co	niemiara.	

21	stycznia	w	poniedziałek	zorgani-
zowaliśmy	wyjazd	dla	dzieci	w	wieku	od	
7-11	lat	do	„Kulkolandu”	i	do	kina	Ci-
nema	3D	w	Mielcu.	W	kinie	dzieci	obej-
rzały	niezwykły	film	animowany	pt.”Se-
kretny	świat	kotów”.To	piękna	opowieść	
o	dzielnym	kotku	Oskarze,	który	udaje	
się	w	niezwykłą	podróż	do	krainy	Miau-
kocji.	Wielki	 świat	okazuje	 się	bardziej	
skomplikowany	i	niebezpieczny	niż	mały	
kotek	 sobie	 wyobrażał.	 Na	 szczęście	
z	 pomocą	 Oskarowi	 rusza	 tata,	 który	
musi	porzucić	wygodny	kanapowy	tryb	
życia	i	przypomnieć	sobie	jak	to	było	być	
młodym	dachowcem.	W	pełnej	przygód	
wędrówce	 towarzyszy	 mu	 postrzelona	
papuga	o	złotym	sercu.	Ta	piękna	opo-
wieść	dostarczyła	widzom	moc	przeżyć.	
Następnym	punktem	wycieczki	był	po-
byt	 w	 „Kulkolandzie”.	 W	 sali	 zabaw-	
wyspie	przygód	czekały	na	nie	kolejne	
atrakcje	 w	 basenach	 kulkowych,	 na	
dmuchańcach,	zjeżdżalniach,	trampoli-
nie	i	różnych	przyrządach.	Pobyt	w	kra-
inie	zabawy	dostarczył	dzieciom	nowych	
wrażeń,	doświadczeń	i	nowych	przeżyć.	
Jednocześnie	 aktywnie	 spożytkowali	
swoją	energię,	ćwiczyli	kondycję	rucho-
wo-	wzrokową	oraz	integrowali	się	z	ró-
wieśnikami.	Dzieci	miło	 spędziły	 czas	 i	
świetnie,	bezpiecznie	się	bawiły.	

23	stycznia	w	środę	zorganizowali-
śmy	wycieczkę	dla	dzieci	starszych	tj.	od	
12	lat	do	Parku	Trampolin	SKY	FLY	i	do	
kina	Helios	w	Kielcach.	Park	Trampolin	
SKY	FLY	znajduje	się	na	ogromnej	hali.	
Pod	 okiem	 instruktorów	młodzież	mo-
gła	 spożytkować	 swój	nadmiar	energii	
na	 70	 perfekcyjnie	 wykonanych	 urzą-
dzeniach	dla	początkujących	i	zaawan-
sowanych.	Park	 ten	 składa	się	 z	areny	
głównej,	zbijaka,	koszy	do	wsadu,	ko-
szykówki	w	 klatce,	 poduszek	 powietrz-

nych,	basenów	z	gąbkami	połączonymi	
z	mega	atrakcjami	tj.	ścianka	wspinacz-
kowa,	równoważnia,	lina	do	chodzenia,	
tor	 przeszkód	Ninja,	 ścieżka	 trampoli-
nowa,	 airtrick.	 Skoki	 na	 trampolinach	
to	 znakomity	 rodzaj	 aktywności	 fizycz-
nej,	 sprzyjający	 rozwojowi,	koordynacji	
i	ogólnej	 sprawności	 ruchowej,	a	 jesz-
cze	pod	okiem	wykwalifikowanej	kadry	
Parku	SKY	FLY	 to	 zabawa	wyskokowa.	
Właśnie	taką	bezpieczną	zabawę	mieli	
nasi	podopieczni.	Następnym	punktem	

Tegoroczne ferie zimowe już dawno za nami. Znów były zbyt krótkie. 
Ferie, które w Centrum Kultury w Łubnicach wypełnione były atrakcyj-
nymi wyjazdami i zajęciami dla dzieci i młodzieży. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie i miło spędzić wolny czas- inspirująco i kulturalnie. 
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wycieczki	był	pobyt	w	Galerii	Echo,	gdzie	
w	kinie	Helios	wyświetlono	film	pt.”Marry	
Poppins	powraca”.	Którz	z	nas	nie	pa-
mięta	 super	 niani,	 która	 pojawiała	 się	
wtedy,	gdy	Jean	i	Michael	borykali	się	z	
problemem	rodziców...	Historia	 lubi	się	
powtarzać.	 Teraz	 podobny	 los	 spotkał	
pociechy	Michaela.	Rodzina	popadła	w	
tarapaty	 finansowe,	 bank	 chce	 przejąc	
dom	Banksów.	I	gdy	wszystko	wydaje	się	
beznadziejne,	a	sytuacja	bez	wyjścia,	w	
progu	drzwi	strapionej	rodziny	staje	po-
nownie	Mary	Poppins.	Oto	niania,	która	
przypomina	dzieciom,	na	czym	polega	
zabawa.	 Dorosłym	 natomiast	 pomaga	
odnaleźć	w	sobie	ten	zagubiony	pierwia-
stek	pozwalający	im	cieszyć	się	życiem	i	
czerpać	z	niego	tyle	samo	co	w	okresie	
dzieciństwa.	Wszystko	dobrze	się	kończy,	
bo	tam	gdzie	jest	Mary	Poppins	nie	może	
być	 inaczej.	 25	 stycznia	 w	 piątek	 do	
Centrum	Kultury	zawitali	aktorzy	Teatru	
Lalek	 „Pinokio”	 z	 przedstawieniem	 ku-
kiełkowym	pt.”Przygody	 Janka	 i	Dziad-
ka	Mroza”.	Bajka	opowiadała	o	Janku,	
który	był	przemądrzały	i	za	karę	zamienił	
się	w	niedźwiedzia.	Była	też	czarownica,	
która	nieźle	czarowała,	aż	namieszała.	
W	czasie	swojej	wędrówki	chłopiec	po-
znaje	 Małgosię,	 dzięki	 której	 zmienia	
swoje	postępowanie.	Interaktywny	spek-
takl	włączył	w	fabułę	również	dzieci,	któ-
re	 pomagały	 Jankowi	 dokonywać	 traf-
nych	wyborów	między	 dobrem	 i	 złem.	
Cała	opowieść	skończyła	się	dobrze.	Bo-
haterowie	udowodnili,	że	nieważne	jest	
to	jak	ktoś	wygląda,	ale	liczy	się	dobre	i	
szczere	serce,	bo	bycie	dobrym	zawsze	
popłaca.	 Przedstawienie	 zostało	 wzbo-
gacone	 ręcznie	malowaną	 scenografią	
i	pięknymi	kukiełkami.	Była	to	opowieść	
pełna	magii,	za	którą	publiczność	na	ko-
niec	podziękowała	gromkimi	brawami.	

Dodatkową	atrakcją	 jaką	przygoto-
wało	Centrum	Kultury	w	Łubnicach	dla	
dzieci	były	zimowe	warsztaty	rzeźbiarskie,	
manualne	i	plastyczne.	Celem	tych	zajęć	
było	 rozwijanie	 zainteresowań	 różnymi	

technikami	 oraz	 rozbudzanie	 fantazji	
i	wyobraźni	 twórczej	dzieci	 i	młodzieży.	
Własnoręcznie	zrobione	laurki	były	naj-
lepszym	prezentem	i	niespodzianką	dla	
babci	i	dziadka.	Na	warsztatach	powsta-
wały	krasnale,	a	także	zimowe	kompo-
zycje	 na	 ścianę.	 Podsumowując	 ferie	
zimowe	można	stwierdzić,	że	tak	jak	w	
latach	 poprzednich	 program	 jaki	 przy-
gotowało	Centrum	Kultury	w	Łubnicach	
cieszył	się	ogromnym	zainteresowaniem	
wśród	dzieci	i	młodzieży.	W	czasie	dwóch	
tygodni	zimowego	wypoczynku	uczestni-
czyło	w	nich	blisko	200	młodzieży	i	dzie-

ci,	oraz	maluszków	wraz	z	opiekunami.	
Różnorodność	 przygotowanych	 zajęć	
sprawiła,	że	nikt	na	nudę	nie	narzekał,	
natomiast	 atrakcyjne	 formy	 spędzania	
wolnego	 czasu	 w	 Centrum	 Kultury	 w	
Łubnicach	okazały	 się	doskonałą	alter-
natywą	 dla	 dzieci,	 które	 ferie	 spędziły	
w	domu.	Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	
nas	wspierali	w	czasie	ferii	zimowych,	a	
przede	wszystkim	pani	Wójt	Gminy	Łub-
nice	Annie	Grajko,	panu	Wawrzyńcowi	
Zającowi	 oraz	 panu	 Szczepanowi	Wit-
kowi.	

Ewa Murdza

SPOTKANIE NOWOROCZNE
9 stycznia br. osoby związane 

z naszą gminą przyjęły zaprosze-
nie do Centrum Kultury, by pod-
sumować dotychczasowe działa-
nia oraz podzielić się planami na 
nadchodzące miesiące. 

Swoją	 obecnością	 zaszczyciła	
nas	wójt	gminy	Łubnice	Anna	Graj-
ko.	 Do	 zgromadzonych	 popłynęły	
słowa	 życzeń,	 zarówno	 od	 gospo-
darza	naszej	gminy	Pani	Anny	Graj-
ko,	 jak	 również	dyrektora	Centrum	

Kultury	Aleksandry	Stachniak.	Panie	
życzyły	wszystkim	 szczęśliwego	No-
wego	 Roku	2019,	 samych	 pomyśl-
nych	 dni,	 wzajemnego	 szacunku	 i	
zrozumienia.	Cała	 sala	 zaśpiewała	
Maleńkiemu	 najpiękniejsze	 polskie	
kolędy.	 Na	 stołach	 tego	 wieczoru	
gościły	 smakowitości	 przygotowa-
ne	 przez	mieszkanki	 naszej	 gminy,	
a	 na	 zakończenie	 wszyscy	 zebrani	
wznieśli	 toast	za	pomyślność	w	no-
wym	roku.

Aleksandra Stachniak
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13 lutego Gminna Biblioteka w 
Łubnicach gościła Przedszkolaków 
oraz uczniów klasy „0” ze Szkoły 
Podstawowej w Łubnicach. 

W	 rozmowie	 na	 temat	 biblioteki	
dzieci	 poznały	 zasady,	 jakie	 obowią-
zują	 w	 bibliotece	 i	 czym	 różni	 się	 od	
księgarni.	Dowiedziały	się	również	 jak	
funkcjonuje	nasza	biblioteka	i	na	czym	
polega	 praca	 bibliotekarza.	 Dzieci	
podczas	 „spaceru”	 między	 regałami	
zobaczyły	 każdy	 zakątek	 biblioteki.	
Najwięcej	radości	wywołała	jednak	wi-
zyta	w	bibliotecznym	kąciku	malucha,	
gdzie	nasi	mali	goście	mogli	obejrzeć	
kolorowe	 książeczki.	 Na	 zakończenie	
podróży	 po	 bibliotece	 zorganizowano	
warsztaty	 plastyczne,	 na	 których	 dzie-
ci	 wykonały	 z	 okazji	 zbliżającego	 się	
dnia	 Świętego	 Walentego	 błyszczące	
walentynki.	Mamy	nadzieję,	 że	wizyta	
w	bibliotece	 rozbudzi	 zainteresowanie	
książką	 i	zachęci	dzieci	 i	 ich	rodziców	
do	częstszego	jej	odwiedzania.

Ewa Murdza

ANDRZEJKI 
DLA KAŻDEGO

ZAPUSTY LITERACKIE

Centrum	Kultury	w	Łubnicach	po-
stanowiło	 wyjątkowo	 obchodzić	 ten	
radosny	 czas.	 1	marca	w	 sali	wido-
wiskowej	miały	miejsce	 ,,Zapusty	 Li-
terackie”.	 Gościa	 specjalnego	 wie-
czoru	Panią	Jadwigę	Szyszkę	powitały	

Staropolską skłonność do radosnego biesiadowania najpełniej chy-
ba ucieleśniały zapusty. Termin ten rozumiano różnie, a w najszerszym 
znaczeniu był to okres hucznych zabaw trwający od Nowego Roku bądź 
Objawienia Pańskiego aż do Środy Popielcowej. Tak czy inaczej w cza-
sach staropolskich zapusty stanowiły czas wyjątkowo hucznej zabawy. 
Najczęściej okres dzisiejszego karnawału kojarzy się nam z hucznymi 
balami. Ale nie tylko… 

ambitnym	repertuarem	dzieci	z	sekcji	
wokalnej	 Centrum	 Kultury	 w	 oso-
bach:	Oliwia	Kowalska,	 Ignacy	Dal-
czyński,	Joanna	Dalczyńska	i	Natalia	
Bolon.	Najbardziej	 jednak	wzruszyło	
wszystkich	zebranych	,,Sto	lat”	w	wy-

konaniu	Elizy	Wróbel.	Po	wspaniałych	
występach	dzieci	nadszedł	długo	wy-
czekiwany	moment.	Na	scenie	swoją	
twórczość	zaprezentowała	bohaterka	
wieczoru.	Jadwiga	Szyszka-	bo	o	niej	
mowa-	 jest	 rodowitą	 staszowianką.	
Polonistka,	 kobieta	 wielu	 pasji:	 pi-
sarka,	poetka,	społecznik,	działaczka	
kultury,	redaktorka,	korektorka,	kura-
torka	Sądu	dla	Nieletnich,	radna	dwu	
kadencji.	Od	lat	sercem	pisze	i	opie-
wa	 ukochane	 miasto	 Staszów,	 zapi-
sując	 swoje	 refleksje	 i	 przemyślenia	
we	wspaniałym	cyklu	,,To	nasz	świat”.	
Ma	swoją	kartę	w	księdze	,,Złote	my-
śli	 Ludzi	 wielkiego	 Umysłu	 Talentu	 i	
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„BABSKIE POPOŁUDNIE” 
Z CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH

Serca”	wydanej	przez	fundację	,,Zdą-
żyć	z	pomocą”	w	Warszawie.	Na	bie-
żąco	 współpracuje	 ze	 staszowskimi	
lokalnymi	periodykami:	,,Goniec	Sta-
szowski”,	,,Monitor	Staszowski”	i	,,Po-
wiat	 Staszowski”.	 Wielokrotnie	 wy-
różniana,	nagradzana	i	odznaczana.	
Podkreśla,	 że	 praca	 ze	 wspaniałymi	
ludźmi,	nauka	bardzo	wielu	zdolnych	
uczniów,	 poznawanie	 ich	 rodziców	 i	
przeżywanie	 chwil	 radości	 i	 smutku	
to	dla	niej	wielki	honor	i	zaszczyt.	W	
2015	roku	została	wydana	książka	jej	
autorstwa	pt.	,,Sercem	pisane”,	a	trzy	
lata	później	porywający	 tomik	poezji	
pt.	 ,,Zatrzymać	 pamięć”,	 który	 jest	
znakomitą	liryką-	sercem	pisaną.	

Każdy	kolejny	wiersz	wyrecytowa-
ny	przez	bohaterkę	wieczoru	w	pełni	

to	to	odzwierciedlał.	Na	scenie	Panią	
Jadwigę	 wspierała	 niemniej	 utalen-
towana	 artystka	 Pani	 Anna	 Kos.	 O	
oprawę	muzyczną	zadbał	Pan	Kamil	
Kondek,	 uczestnik	 wielu	 programów	
telewizyjnych,	 słynący	 z	 charyzma-

tycznej	 gry	 na	 pianinie.	 Serdeczne	
podziękowania	 dla	 artystów,	 tych	
młodych	 i	 tych	 nieco	 starszych,	 jak	
również	 dla	mieszkańców	 za	Waszą	
obecność.	

Aleksandra Stachniak

„Proszę państwa, raz na tydzień 
święto bywa. Panna Andzia jest 
szczęśliwa! Już od rana się pudru-
je i się krząta. Już nie sprząta dziś! 
Bo dziś panna Andzia ma wychod-
ne….” tak śpiewał Tadeusz Fali-
szewski i właśnie taki dzień miały 
nasze panie 9 marca br. 

Z	okazji	Dnia	Kobiet	Centrum	Kul-
tury	 zorganizowało	 dla	 nich	 wyjazd	
do	Kielc.	Na	miejscu	w	Galerii	 Echo	
czekało	 na	 nie	 sporo	 atrakcji.	 Były	
stoiska	 przygotowane	 specjalnie	 dla	
pań	m.	 in.	 stoisko	kosmetyczne,	przy	
którym	 specjaliści	 udzielali	 porad,	
jakich	kosmetyków	używać	do	odpo-
wiedniego	rodzaju	cery,	a	przy	stoisku	
wizażu,	jakie	fasony	ubrań	pasują	do	
danego	typu	figury.	Witryny	sklepowe	
przyciągały	 oko	 swoimi	 promocjami,	
z	których	nasze	panie	nie	omieszkały	
skorzystać,	więc	i	zakupy	się	udały.	Był	
czas	na	relaks	i	luźne	pogawędki	przy	
kawie.	Jednak	główną	atrakcją	wyjaz-
du	był	seans	kultowego	filmu	pt.”Misz-

masz,	czyli	kogel-	mogel	3”.	Bohate-
rowie	dwóch	komedii	wracają	po	30	
latach.	To	ciąg	dalszy	losów	Kasi	(Gra-
żyna	 Błęcka-	 Kolska),	 która	 mieszka	
nadal	we	wsi	Brzózki	i	jest	wyjątkowo	
odporna	na	zaloty	Staszka	Kolasy.	Jej	
syn	Marcin	(Nikodem	Rozbicki)	posta-
nawia	wrócić	do	Polski.	Chce	rozkręcić	
własny	biznes,	ale	od	 razu	wpada	w	
kłopoty.	Niezłe	 zamieszanie	 jest	 rów-
nież	u	 ekscentrycznych	Wolańskich	w	
Warszawie.	 Barbara	 (Ewa	 Kasprzyk)	
-	 celebrytka	 i	 słynna	 sekstrenerka	 -	
wydaje	 kontrowersyjną	 książkę.	 Jej	
bliscy	–	mąż	(Zdzisław	Wardejn)	i	cór-
ka	 Agnieszka	 (Aleksandra	 Hamkało)	
buntują	 się	 i	 uciekają	 z	 domu.	 Naj-
pierw	spotykają	się	z	Piotrusiem	(Ma-
ciej	Zakościelny),	wiodącym	wygodne	
życie	u	boku	żony	Marleny	(Katarzyna	
Skrzynecka).	Następnie	ruszaja	w	po-
dróż,	której	finał	znów	przejdzie	do	le-

gendy!	Nie	 chcemy	 zdradzać	 dalszej	
fabuły,	gdyż	może	ktoś	z	was	drodzy	
czytelnicy	chce	się	wybrać	na	ten	film.	
Możemy	jedynie	dodać,	że	to	zabaw-
ny	ciąg	dalszy	kultowej	komedii,	wciąż	
bawi	 i	 śmieszy,	 krótko	 -	 dobry	 film	 z	
dobrym	 humorem.	 Niestety	 wszystko	
co	 dobre	 szybko	 się	 kończy	 i	 nasze	
już	późne	popołudnie	też.	Wypoczęte	
i	 zadowolone	 panie	 deklarowały,	 że	
gdy	przyjadą	do	domów	to	podzięku-
ją	swoim	kochanym	mężczyznom,	za	
to,	że	przejęli	ich	obowiązki,	aby	one	
mogły	 beztrosko	 spędzić	 to	 „Babskie	
popołudnie”.	 Jeśli	 dotrzymają	 słowa	
to	na	pewno	znów	dostaną	„wychod-
ne”	(tak	 jak	panna	Andzia	w	tej	pio-
sence)	 i	wybiorą	się	na	następne,	bo	
my	 już	 dziś	 serdecznie	 zapraszamy.	
Na	zakończenie	miłego	dnia	każda	z	
pań	otrzymała	słodki	upominek.	

Ewa Murdza



20 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KULTURA

PRÓBNA DRUŻYNA HARCERSKA 
W ŁUBNICACH

Rozszerzamy działalność na-
szego hufca Staszów o Łubnice, 
składając wniosek do komendan-
ta o otwarcie okresu próbnego. 
Mamy nadzieję, że pomyślnie 
przejdziemy przez ten okres i już 
niedługo będziemy Pełnoprawną 
Drużyną Harcerską.

Podwaliną	 do	 jej	 powstania	 były	
zuchy,	 które	 należały	 do	 Łubnickiej	
Gromady	 Zuchowej	 „WŁÓCZYKI-
JE”.	W	tym	roku	duża	część	gromady	
kończy	 III	 klasę	 szkoły	 podstawowej	
z	 chęcią	 do	 dalszego	 przeżywania	
przygód	na	drodze	harcerskiej.

Gromada	 nadal	 istnieje,	 zachę-
cam	 do	 wstępowania	 w	 jej	 szeregi	
nowych	dzieci	(I-III	klasa).	

Miejscem	 naszych	 zbiórek	 jest	
Centrum	Kultury	w	Łubnicach.

W	 tym	 okresie	 przyszły	 harcerz	
ma	za	zadanie	spełnić	8	wymagań	z	
Karty	Próby	na	Harcerza,	z	czym	jak	
myślę,	 każdy	 sobie	doskonale	pora-
dzi.	Po	zamknięciu	próby	zostanie	do-
puszczony	 do	 złożenia	 Przyrzeczenia	
Harcerskiego.	 W	 okresie	 próbnym	
musimy	 również	 stworzyć	 obrzędo-
wość	drużyny,	która	jest	jej	nieodłącz-
nym	elementem,	jest	jej	tożsamością.	
Dla	każdego	obrzędowość	jest	czymś	
innym,	dla	jednych	rytuałem,	dla	in-
nych	 powtarzaną	 czynnością,	 dla	
kolejnych	 czymś,	 co	 spaja	 drużynę	
w	 całość,	 dla	 jeszcze	 innych	 czymś	
wyjątkowym	 i	 przeznaczonym	 tylko	 i	
wyłącznie	dla	ich	drużyny.	Do	drużyny	
należy	 wiele	 różnych	 osób,	
każdy	z	nas	ma	inne	upodo-
bania,	 zainteresowania,	
inaczej	 wygląda,	 chodzi	 do	
innej	szkoły	niż	np.	kolega	z	
zastępu,	jesteśmy	różni.

Obrzędowość	 w	 harcer-
skiej	 jednostce	powinna	po-
magać	spajać	ludzi	w	całość,	
jest	to	coś,	co	ich	łączy.	Jako	
mali	 harcerze	 przychodzący	
na	 zbiórki	 drużyny,	 czy	 też	
zuchy	 na	 zbiórki	 gromady	
często	 nawet	 byliśmy	 tego	
świadomi.	Takie	same	chusty	
i	poczucie	przynależności,	to	
wszystko	nas	łączyło.	Obrzę-
dowość	tworzy:	nazwa	zastę-
pu,	 okrzyk,	 piosenka/hymn,	

proporzec,	 godło/logo,	 totem,	 szyfr,	
kronika,	kącik/harcówka	zastępu.	To	
wszystko	 wspólnymi	 siłami	 zaczyna-
my	 tworzyć	 na	 kolejnych	 zbiórkach.	
Harcerki	 i	 harcerze	 kształtują	 swoją	
tożsamość	i	jedność	w	ramach	zastę-
pu	 i	 drużyny.	 Podstawowe	 potrzeby	
realizowane	 są	 przez	 przynależność	
i	 zaangażowanie	 w	 pracę	 zastępu,	
który	 jest	 w	 tym	 momencie	 najbar-
dziej	 naturalnym	 środowiskiem	 ró-
wieśniczym.	

Jeszcze	 raz	 zachęcam	 do	 wstę-
powania	 w	 nasze	 szeregi,	 tak	 naj-
młodszych	 do	gromady,	 jak	 również	
starszych	 (10-13	 lat)	 do	 nowo	 po-
wstającej	drużyny.	

ZHP	 jest	 ogólnopolskim,	 patrio-
tycznym	 stowarzyszeniem	 należącym	
do	 światowego	 ruchu	 skautowego.	
Jest	 organizacją	 otwartą	 i	 apolitycz-
ną.	 Jednak	 ZHP	 to	 nie	 tylko	 orga-
nizacja,	 to	 przede	 wszystkim	 ruch	
społeczny	kształtujący	postawy	i	cha-
raktery.	Wspieramy	wychowanie	dzie-
ci	 i	młodzieży	 zgodnie	z	harcerskimi	
wartościami,	 takimi	 jak:	 patriotyzm,	
braterstwo,	 przyjaźń,	 służba,	 wiara,	
praca,	sprawiedliwość,	wolność	i	po-
kój.	Wartości	te,	zapisane	w	Obietni-
cy	i	Prawie	Zucha	oraz	Przyrzeczeniu	
i	Prawie	Harcerskim,	odnajdujemy	w	
tworzonej	 przez	 dziesiątki	 lat	 kultu-
rze	 organizacji.	 Tworzą	 one	 kodeks	
postępowania	 i	 kształtują	 styl	 życia	
członków	 ruchu	 harcerskiego,	 przy	
czym	każdemu	z	nich	pozwalają	kre-
ować	osobistą	drogę	 ich	realizacji	w	

budowanych	 indywidualnie	 próbach	
na	 kolejne	 –	 harcerskie	 i	 instruktor-
skie	–	stopnie.

Zasady harcerskiego 
wychowania

Skuteczne	kształtowanie	młodego	
człowieka	w	duchu	Prawa	Harcerskie-
go	przynosi	efekty	w	postaci	trwałych	
postaw.	 Człowiek	 ukształtowany	 w	
zgodzie	 z	 wartościami	 przyjętymi	 w	
naszym	 harcerskim	 ruchu	 wyróżnia	
się	braterskim	stosunkiem	do	innych,	
przyjacielską	 i	 serdeczną	 postawą	
wobec	wszystkich	 ludzi,	gotowością	 i	
umiejętnością	bezinteresownej	służby	
innym	 ludziom,	 Bogu	 i	 Polsce	 oraz	
ciągłą	pracą	nad	sobą,	nieustannym	
kształtowaniem	i	doskonaleniem	wła-
snej	osobowości.	Jest	gotowy	wyma-
gać	 od	 siebie,	 nawet	 jeżeli	 inni	 od	
niego	nie	wymagają.	Harcerska	służ-
ba	rozumiana	jest	jako:

-	 służba	 Bogu	 –	 wynikająca	 z	
osobistego	 stosunku	 do	 duchowych	
wartości	 życia	 –	 takich	 jak:	 miłość,	
prawda,	dobro,	sprawiedliwość,	wol-
ność,	 piękno,	 przyjaźń,	 braterstwo,	
nadzieja,

-	służba	Polsce	–	wynikająca	z	po-
czucia	 przynależności	 do	 wspólnoty	
narodowej	 i	 kulturowej,	 miłości	 Oj-
czyzny,	godności	narodowej,	szacun-
ku	dla	państwa	i	jego	historii,

-	 służba	 sobie	 i	 innym	–	wynika-
jąca	z	osobistej	odpowiedzialności	za	
indywidualny	 rozwój	 i	 z	 osobistego	
stosunku	do	społeczeństwa,	poczucia	
odpowiedzialności	za	rodzinę,	 lokal-
ną	 społeczność,	 kraj	 i	 cały	 świat,	 a	
także	z	szacunku	dla	innych	i	do	świa-
ta	przyrody.

Mariusz Bolon
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KĄCIK CZYTELNICZY 
- CO NOWEGO DO CZYTANIA 

W BIBLIOTECE
Miło jest nam poinformować, że w 2018 roku 

otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości 
wydawniczych. Zakupu dokonaliśmy w ramach 
projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa Priorytet 1- „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”- ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa oraz środków własnych. Jest to 
wieloletni program na lata 2016-2020. 

Głównym	celem	programu	jest	wzmocnienie	aktyw-
ności	 czytelniczej	 w	 bibliotekach	 publicznych	 poprzez	
wzbogacenie	 i	 odnowienie	 księgozbioru,	 kreowanie	
wzrostu	 liczby	 wypożyczonych	 publikacji	 oraz	 wzrostu	
liczby	czytelników	zwiększając	ofertę	dla	użytkowników	
biblioteki.	 Pozyskane	 środki	 finansowe,	 przeznaczyli-
śmy	na	zakup	wydawnictw	z	literatury	pięknej	dla	dzieci	
i	młodzieży,	dorosłych	oraz	z	 literatury	popularnonau-
kowej	 i	 lektur	szkolnych,	w	sumie	zakupiono	209	wo-
luminów	za	kwotę	4	446	złotych.	Oto	niektóre	z	nich:

„Pan Samochodzik ”- Zbigniew Nienacki
Seria	 książek	 sensacyjno-

-przygodowych	 należąca	 do	
kanonu	polskiej	literatury	mło-
dzieżowej,	 opisująca	 przygody	
Tomasza	 historyka	 sztuki,	 tro-
piciela	przemytników	 i	złodziei	
skarbów	narodowych.	Nazwa-
no	go	Panem	Samochodzikiem	
w	związku	z	wehikułem,	którym	
jeździł.	 Otrzymał	 go	 w	 spad-
ku	 po	 wuju,	 który	 zbudował	
śmieszną	 karoserię,	 kryjącą	
wspaniały	 silnik	 Ferrari	 410	 i	

wyposażył	tę	śmieszną	konstrukcję	w	wiele	ciekawych	i	
pożytecznych	wynalazków	własnego	pomysłu.	Tym	po-
jazdem	pan	Tomasz	wyruszył	w	Polskę,	aby	 rozszyfro-
wać	kolejną	historyczną	zagadkę,	czy	schwytać	złodziei	
i	 przemytników	 usiłujących	 wykraść	 cenne	 zabytkowe	
przedmioty.	 Panu	 Tomaszowi	 w	 rozwiązywaniu	 zaga-
dek	pomagają	przyjaciele	harcerze.	Książki	Nienackie-
go	 należą	 do	 tych,	 które	 czyta	 się	 z	 zapartym	 tchem.	
Ponadto	wyrabiają	 ogromny	 szacunek	 dla	 zabytków	 i	
historii	polskiej.

„Nela mała reporterka”
Teraz	Nela	ma	12	 lat.	Gdy	

miała	pięć	 lat,	 zaczęła	podró-
żować	 po	 świecie	 i	 nagrywać	
filmy.	Jej	idolem	jest	Steve	Irwin	
i	dlatego	pragnie	w	przyszłości	
zostać	prezenterką	podróżnicz-
ką.	Była	w	wielu	ciekawych	kra-
jach	na	różnych	kontynentach.	
Na	przykład	w	Afryce	zwiedziła	
Etiopię,	 Zanzibar,	 Tanzanię	 i	

Kenię.	W	 Azji	 –	 Tajlandię,	 Kambodżę,	Malezję,	 Indo-
nezję	i	Filipiny.	W	Ameryce	Południowej	–	Peru,	Boliwię	
i	 Chile.	Nela	 zaprasza	 cię	 w	 niezapomnianą	 podróż.	
Opowie	 Ci	 o	 pięknych	 miejscach,	 które	 poznała,	 i	 o	
fascynujących	 zwierzętach,	 które	 zobaczyła.	 Świat	 jest	
cudowny	i	możesz	oczami	wyobraźni	podróżować	wraz	
z	 nią	 oraz	 przeżywać	 wspaniałe	 przygody!	 Z	 tej	 serii	
zakupiliśmy:	„Nela	na	Wyspie	Rajskich	Ptaków”,	„Nela	
na	kole	podbiegunowym”,	„Nela	i	polarne	zwierzęta”.

„Pippi Pończoszanka”- Astrid Lindgren 
Z	okazji	70.	urodzin	Pippi	 Pończoszanki	przypomi-

namy	pierwsze	polskie	wydanie	historii	o	tej	najsilniej-
szej	 i	 najbardziej	niesfornej	dziewczynce	 świata.	 Pippi	
mieszka	samotnie	w	Willi	Śmiesznotce	razem	ze	swoim	
koniem	i	małpką,	ma	walizkę	pełną	złotych	monet	 i...	
nie	chodzi	do	szkoły.	Jej	niekonwencjonalne	zachowa-
nie	jest	wyzwaniem	dla	mieszkańców	miasteczka:	budzi	
zgorszenie	 dorosłych	 oraz	 zachwyt	 rówieśników.	 Po-
wieść	Astrid	Lindgren	zabiera	czytelnika	we	wspaniały	i	
niezwykle	barwny	świat	dzieciństwa.	Główna	bohaterka	
obdarzona	 została	 jedyną	w	 swoim	 rodzaju	wyobraź-
nią,	 która	 pozwala	 jej	 na	 wymyślanie	 fantastycznych	
historii	oraz	prawdziwie	szalonych	zabaw.	

„Talizman”- King Stephen 
Jack	Sawyer,	dwunastoletni	 syn	chorej	na	 raka	ak-

torki,	wyjeżdża	wraz	z	nią	z	Kalifornii	do	opustoszałego	
miasteczka	 letniskowego	w	New	Hampshire.	 Jack	 nie	
chce	dopuścić	do	świadomości	choroby	matki.	Poznaje	
starego	 Murzyna,	 dozorcę	 wesołego	 miasteczka,	 któ-
ry	ujawnia	mu	zdumiewającą	prawdę.	W	równoległym	
do	 naszego	 świecie,	 zwanym	 Terytoriami,	 Dwójniczka	
jego	 matki,	 Laura	 DeLoessian,	 również	 jest	 śmiertel-
nie	 chora.	 Tylko	 Jack	może	 uratować	 obydwie	 kobie-
ty	–	 jeśli	pójdzie	na	drugi	koniec	kontynentu,	gdzie	w	
groźnym,	pełnym	zła	czarnym	hotelu	znajduje	się	Tali-
zman	o	uzdrawiającej	mocy.	Jack	rusza	więc	na	hero-
iczną	wyprawę	przeskakując	między	dwoma	światami,	
przeżywając	niesamowite	przygody,	poznaje	wrogów	 i	
przyjaciół.	Przede	wszystkim	 jednak	dorasta	 i	 staje	się	
godnym	Talizmanu.	Jego	wyprawa	ma	jeszcze	bardziej	
doniosłe	znaczenie,	niż	sobie	pierwotnie	wyobrażał.	

„Adwokat spraw ostatnich. Kontrakt”
- Paweł Mirosław Szlachetko
Jeśli	po	śmierci	dopadną	cię	dawne	kłopoty,	znajdź	

adwokata	spraw	ostatnich.	Bo	w	świecie	żywych	nie	po-
radzisz	 sobie	 sam.	W	 jednym	z	kościołów	zostają	od-
kryte	 zwłoki	młodej	 kobiety.	Ułożono	 je	na	wyrysowa-
nym	krwią	pentagramie.	 Śmierć	dziewczyny	okaże	 się	
śladem,	który	pozwoli	wpaść	na	trop	międzynarodowej	
afery,	 bezskutecznie	 rozpracowywanej	 przez	 Europol. 
Rozwiązaniem	zagadki	mają	zająć	się	Ona	i	On,	mimo	
że	 stoją	 po	 dwóch	 stronach	 barykady.	Ona	 jest	 poli-
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cjantką	z	tajemniczymi	powiązaniami,	On	adwokatem,	
który	 stracił	 wiarę	 w	 prawo	 i	 nie	 zamierza	 pomagać	
policji.	Ku	swemu	zaskoczeniu	dowiaduje	się,	 że	musi	
wziąć	 udział	 w	 grze,	 gdyż	 od	 tego	 zależy	 jego	 życie.	
Łączą	siły,	gdyż	tylko	razem	mają	szansę	rozwikłać	ta-
jemnicę.

„Kot Bob i ja”- James Bowen
Najbardziej	 porusza-

jąca	 opowieść	 ostatnich	
lat,	 teraz	 również	 na	 ekra-
nach	 kin:	 prawdziwa	 hi-
storia	 niezwykłego	 kocura	
i	 zagubionego	 człowieka,	
który	 odzyskał	 dzięki	 nie-
mu	 nadzieję	 na	 szczęście… 
Pewnego	 chłodnego	 dnia	
James	 Bowen,	 uliczny	 mu-
zyk,	 znalazł	 bezdomne-
go	 rudego	 kota	 skulonego	
na	 wycieraczce.	 James	 był	
wtedy	 niemalże	 na	 dnie	 –	
nie	 miał	 pracy	 i	 leczył	 się	

z	 uzależnienia	 od	 narkotyków.	 Nic	 dziwnego,	 że	 bał	
się	 wziąć	 odpowiedzialność	 za	 inne	 stworzenie.	 Zro-
bił	 to	 jednak	 –	 i	 zdobył	 najwierniejszego	 przyjaciela,	
który	 w	 zdumiewający	 sposób	 odmienił	 życie	 swoje-
go	 pana…	 a	 potem	 poruszył	 ludzi	 na	 całym	 świecie. 
James	Bowen	 jest	 brytyjskim	muzykiem	 i	 pisarzem	od	
wielu	 lat	 mieszkającym	 w	 Londynie.	 W	 2007	 roku	 w	
tajemniczych	 okolicznościach	 znalazł	 rudego	 kocura,	
którego	nazwał	Bob.	Od	tamtej	pory	są	nierozłączni…

 „Jestem żoną terrorysty”- Laila Shukri 
Wstrząsająca	historia	Po-

lki,	która	została	żoną	terro-
rysty.	 Opowieść	 o	 kobiecie,	
która	 została	 rozkochana	 i	
uwiedziona,	aby	urodzić	ter-
rorystę-samobójcę.	 Przemil-
czana	 prawda	 o	 rodzinach	
zaangażowanych	 w	 terro-
ryzm.	 Laila	 Shukri	 wysłu-
chała	historii	 jednej	z	Polek,	
aby	 opowiedzieć	 ją	 światu. 
Po	 rozstaniu	 z	 partnerem	
Klaudia	 zostaje	 niespodzie-
wanie	wyrzucona	z	pracy.	Po-
dróż	 do	Maroka	ma	pomóc	

jej	 odzyskać	 utraconą	 równowagę	 duchową.	 Poznany	
w	egzotycznym	kraju	Raszid	szybko	zdobywa	jej	serce.	
Kiedy	mężczyzna	 proponuje	 jej	 przyjazd	 do	 niego	 do	
Londynu,	 Klaudia	ma	 nadzieję	 na	 znalezienie	 u	 jego	
boku	szczęścia.	Nie	zdaje	sobie	sprawy,	że	znajdzie	się	
w	mackach	niebezpiecznej	siatki	terrorystycznej,	której	
głównym	celem	jest	szkolenie	dzieci	na	terrorystów-sa-
mobójców.

„A oni wciąż mnie szukają”
- Maria Stefanelli i Manuela Mareso
Żyje	z	wyrokiem	śmierci,	zerwała	wszelkie	kontakty	z	

bliskimi	i	wciąż	ucieka	przed	przeszłością.	Mogą	minąć	

całe	dekady,	ale	„’ndrangheta	o	tobie	nigdy	nie	zapo-
mni”.	Tą	myślą	wita	każdy	dzień	Maria	Stefanelli,	która	
w	1998	roku	wystąpiła	przeciwko	kryminalnej	organi-
zacji,	w	której	się	urodziła	i	dorastała,	i	została	świad-
kiem	koronnym.	Małżeństwo	 z	mafijnym	bossem	było	
początkiem	koszmaru.	Jej	życie	zostało	całkowicie	pod-
porządkowane	mafijnym	 interesom	męża,	parającego	
się	handlem	narkotykami	i	bronią.	Nie	zmieniło	się	na	
lepsze,	nawet	wtedy	kiedy	 zginął	w	wyniku	porachun-
ków	między	 klasami.Maria	 za	wszelką	 cenę	 pragnęła	
uchronić	córkę	od	 losu,	 jaki	 spotyka	wszystkie	kobiety	
‘ndranghety,	ustrzec	ją	przed	spiralą	pomocy.	Zgodziła	
się	na	współpracę	z	wymiarem	sprawiedliwości	 i	wraz	
z	córką	zaczęła	nowe	życie	pod	fałszywym	nazwiskiem.	
Do	 dziś	 występuje	 jako	 świadek	 w	 wielkim	 turyńskim	
procesie.	A	w	oczach	mafii	jej	postępowanie	jest	niewy-
baczalnym	aktem	zdrady,	wymagającym	kary	i	zemsty.	
Dlatego	do	końca	życia	Maria	i	jej	córka	muszą	żyć	w	
ukryciu.

„Złodziejka	książek”-	Markus	Zusak
To	bestsellerowa	powieść	Markusa	Zusaka,	opowia-

dająca	 o	miłości	 do	 człowieka	 oraz	miłości	 do	 litera-
tury	 w	 czasach	 II	 Wojny	 Światowej.	 Jest	 to	 historia	 o	
prawdziwym	 obliczu	 wojny,	 która	 dotknęła	 mieszkań-
ców	małego	miasteczka.	“Złodziejka	książek”	 to	zapis	
przeżyć	młodej,	 lecz	doświadczonej	przez	 życie	boha-
terki.	Powstało	wiele	książek	dotyczących	II	Wojny	Świa-
towej,	pisanych	z	różnych	perspektyw	i	opowiadających	
najstraszliwsze	 historie.	 Markus	 Zusak	 potrafi	 jednak	
wciągnąć	swojego	Czytelnika	i	zainteresować	tematem,	
dzięki	oryginalnemu	podejściu	i	trafianiu	wprost	w	uczu-
cia	odbiorcy.	“Złodziejka	książek”	stanowi	opowieść	do-
tyczącą	przyjaźni,	miłości	i	moralności	w	wymagających	
i	 trudnych	 czasach.	 Historia	 rozgrywa	 się	 podczas	 II	
Wojny	Światowej.	Liesel	Meminger,	tytułowa	złodziejka	
książek,	jest	nastolatką,	która	straciła	niedawno	rodzi-
ców	i	znajduje	się	pod	opieką	rodziny	zastępczej.	Hans	i	
Rosa	Hubermann	bardzo	dobrze	zajmują	się	dziewczy-
ną	i	próbują	zapewnić	jej	jak	najlepsze	życie.	Pierwszą	
książkę	 Liesel	 kradnie	 podczas	 pogrzebu	 młodszego	
brata,	dzięki	czemu	zaczyna	uczyć	się	czytać	i	poznaje	
litery,	a	następnie	całe	słowa.	Odkrywa	moc	słów	i	od	
tej	pory	 świat	powieści	 fascynuje	 ją	na	 tyle,	 że	 sięgać	
będzie	po	kolejne	książki,	wykradając	je	z	przeróżnych	
miejsc.	Liesel,	krajobraz	wojny	i	cierpienia	próbuje	za-
stąpić	fantastyką	i	światem	wykreowanym	w	książkach,	
chociaż	jak	się	okazuje	nie	zawsze	będzie	to	możliwe.	
Kiedy	jej	rodzina	zastępcza	postanawia	udzielić	schro-
nienia	Żydowi,	wszystko	komplikuje	się	jeszcze	bardziej.	 
Nowo	zakupione	pozycje	książkowe	 tysiące	ciekawych	
historii,	w	 których	uwikłane	 są	miliony	bohaterów,	ol-
brzymia	doza	wiedzy	zawarta	w	literaturze	popularno-	
naukowej,	 historie	 ludzkie,	 opowiadania,	 reportaże	 i	
wiele	 innych	bestsellerów	 trafiły	 już	na	półki	 i	 czekają	
na	Was	czytelnicy.	

Zapraszamy do biblioteki w godzinach pracy: 
wtorek 10:30 – 15:30 
środa 10:30 – 15:30 
czwartek 16:00 – 21:00 
piątek 10:30 – 15:30

Ewa Murdza
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23 marca br. pożegnano śp. 
Adolfa Kowalskiego – sybiraka, 
kombatanta, społecznika. 

O	 godz.	 12.00,	 w	 kościele	 pa-
rafialnym	 w	 Ruszczy	 rozpoczęła	 się	
Msza	 żałobna.	 Zgromadzeni	 mogli	
usłyszeć	 wyjątkowe,	 piękne	 kazanie	
pogrzebowe,	w	 którym	nie	 zabrakło	
odniesień	 filozoficznych,	 ale	 także	
ważnych	 życiowych	 drogowskazów	
–	 szczególnie	 istotnych	 dla	 wszyst-
kich	 pogrążonych	 w	 żałobie.	 Ksiądz	
nawiązał	m.in.	do	książki	opisującej	
przeżycia	 z	 czasów	 pobytu	 rodziny	
Kowalskich	 na	 Syberii	 oraz	 przeżyć	
wojennych	zmarłego.

Po	 zakończeniu	 mszy	 pogrzebo-
wej	żałobnicy	udali	się	Cmentarz	Pa-
rafialny,	 aby	 towarzyszyć	w	 ostatniej	
drodze	zmarłego.

Adolf	Kowalski	 to	dziecko	Sybiru,	
uczestnik	II	wojny	światowej,	żołnierz	
2	pułku	piechoty	 I	Dywizji	 im.	Tade-
usza	 Kościuszki.	 Odznaczony	m.	 in.	
Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Odro-
dzenia	 Polski,	 Krzyżem	 Walecznych,	
Krzyżem	Bitwy	pod	Lenino,	Odznaką	
Grunwaldzką,	 Odznaką	 Honorową	
Sybiraka.	

Urodził	 się	 w	 1921	 roku	 we	 wsi	
Mietel,	 gmina	 Stopnica.	 Ojciec	 Bo-
gusław	z	Połańca,	matka	Stanisława,	
z	 domu	 Gumułczyńska	 z	 Szydłowa,	
pobrali	się	w	1920	roku	i	zamieszkali	
w	Mietlu.	Zaraz	po	narodzinach	syna	
młodzi	 małżonkowie	 wyjechali	 na	
Kresy	Wschodnie	Rzeczypospolitej,	by	
tam	nabyć	ziemię	i	osiedlić	się	na	sta-
łe.	Wiele	 rodzin	 z	województwa	kie-
leckiego	tak	wówczas	postępowało.

Kowalscy	 osiedlili	 się	 w	 miejsco-
wości	 Wielkie	 Pole,	 gmina	 Byteń	 w	
województwie	 nowogródzkim	 i	 na-
byli	 tam	 gospodarstwo	 rolne	 o	 po-
wierzchni		18,84	ha.

Syn	 Adolf	 spędził	 z	 rodzicami	
swoje	najmłodsze	lata,	ukończył	tam	
cztery	klasy	szkoły	podstawowej.	Dal-
szą	edukację		kończył	w	Mietlu,	gdzie	
mieszkała	 jego	babcia.	W	wieku	15	
lat	 wyjechał	 do	 rodziców,	 gdzie	 w	
międzyczasie	urodziła	mu	się	siostra	
Wiesława.

W	 Wielkim	 Polu	 rodzina	 Kowal-
skich	należała	do	zamożnych	gospo-
darzy	 we	 wsi,	 posiadali	 parę	 koni,	
osiem	 krów	 mlecznych,	 dwa	 byki,	
cztery	 woły,	 trzy	 maciory,	 dziesięć	
sztuk	 tuczników,	 a	 także	 dużą	 ilość	
drobiu.

Młody	Adolf	zaraz	po	przyjeździe	

do	 rodziców	 wstąpił	 do	 istniejącego	
we	 wsi	 Związku	 Strzeleckiego,	 nie	
spodziewając	 się,	 że	 jego	 losy	 oraz	
setek	polaków	mieszkających	na	kre-
sach	 potoczą	 się	 tak	 dramatycznie.	
21	 września	 armia	 radziecka	 wkro-
czyła	 do	 wsi,	 nastała	 okupacja	 so-
wiecka.

10	 lutego	 o	 3	 w	 nocy	 sowieci	
aresztowali	całą	rodzinę	„…	My	was	
aresztujemy	 z	 rozkazu	Wierchowego	
Sowieta...”,		wraz	z	wszystkimi	miesz-
kańcami	 wsi	 zostają	 wywiezieni	 do	
stacji	Manowa	 i	 wpakowani	 do	wa-
gonów	 bydlęcych.	 Po	 trzech	 dniach	
podróżny	 w	 nieludzkich	 warunkach	
dotarli	do	Chatozierow	w	Tajdze	Sy-
beryjskiej,	 jak	 opisuje	w	 książce	 „…	
Tu	zakwaterowali	nas	w	barakach.	W	
nim	był	stolik,	dwa	żelazne	łóżka	bez	
żadnej	 słomy,	 dwie	 ławeczki,	 kaga-
nek	do	oświetlenia	i	piecyk	z	gliny	o	
dwóch	 fajerkach	 do	 palenia	 na	 cie-
pło.	Barak	miał	małe	okno.”W	ciągu	
zimy	praca	polegała	na	wyrębie	drze-
wa	w	tajdze	i	wywożeniu	z	lasu,		a	od	
wiosny	przy	budowie	dróg.

Kiedy	Niemcy	 zaatakowali	Zwią-
zek	Radziecki	w	1941	roku,	zmieniła	
się	 sytuacja	wywiezionych	 obywateli	
polski,	rodzina	Kowalskich	wyjecha-
ła	 z	 Syberii	 w	 1942	 roku	 i	 dotarła	
do	 kołchozu	 w	 Lipowce,	 gdzie	 po	
krótkim	odpoczynku	podjeła	bardzo	
ciężką	 pracę.	 Na	 początku	 1943	
roku	w	Buzułuku	NKWD	próbuje	na-
mówić	Kowalskich,	na	przyjęcie	oby-
watelstwa	 radzieckiego,	 obiecując	
dobrą	pracę.	 Z	 kołchozu,	w	 którym	
pracowali	Kowalscy,	żaden	Polak	nie	
zgodził	się	na	zmianę	obywatelstwa.	
15	maja	1943	roku	Adolf	został	we-
zwany	do	wojenkomatu	w	Buzułuku	
z	propozycją	wyjazdy	do	Sielec	koło	
Riazania,	gdzie	tworzyła	się	Dywizja	
im.	Tadeusza	Kościuszki.

Po	 dotarciu	 na	 miejsce	 został	
przydzielony	 do	 plutonu	 pieszych	
zwiadowców,	2	Pułku	Piechoty	a	15	
lipca	1943	 r.	wraz	 z	 innymi	 żołnie-
rzami	złożył	przysięgę	wojskową.

Zaraz	 po	 tym	 fakcie,	 zostali	 wy-
słani	na	front,	pierwsza	bitwa	to	Le-
nino,	 gdzie	 Adolf	 w	 trakcie	 dwóch	
dni	 krwawych	 walk	 został	 ranny	 w	
nogę,	 cała	 Dywizja	 poniosła	 duże	
straty,	ale	front	został	przerwany.

Leczył	 się	 dość	 długo,	 początko-
wo	w	Smoleńsku,	później	w	Moskwie	
i	 Zesku,	 nabrawszy	 sił,	 powrócił	 do	
Polski.	W	1944	r.	wyjechał	do	Lubli-
na,	gdzie	został	skierowany	do	9	Puł-
ku	Piechoty,	swój	szlak	bojowy	koń-
czy	nad	Odrą.	18	maja	1946	 roku	
został	zdemobilizowany	i	postanowił	
powrócić	w	rodzinne	kieleckie	strony,	
osiedlając	 się	 w	 Przeczowie,	 gdzie	
niebawem	 po	 otrzymaniu	 zezwo-
lenia	 na	 wyjazd	 do	 Polski	 powraca	
Jego	 cała	 rodzina.	 Jako	 repatriant	
otrzymał	7,94	ha	ziemi	i	żadnej	innej	
pomocy,	 tylko	dzięki	 rodzinie	 i	cięż-
kiej	pracy	udało	się	obsiać	pole.	Od	
Urzędu	Gminy	również	nic	nie	otrzy-
mał,	gdyż	uważany	był	za	tzw.	kuła-
ka.		W	1951	roku	ożenił	się	z	Natalią	
Kozioł	ze	wsi	Łyczba,	wychowali	troje	
dzieci:	 córkę	 Czesławę,	 syna	 Stani-
sława	i	Janusza.

W	tym	samym	roku	zaczął	pracę	
w	Gminnej	Spółdzielni	„Samopomoc	
Chłopska”	 w	 Łubnicach,	 wstąpił	 do	
ZSL,	 zakładając	 koło	w	 Przeczowie,	
gdzie	nieprzerwanie	działał	do	1989	
roku.	

Bardzo	dokładnie	i	ciekawie	opi-
sał	 życiorys	 śp.	 Adolfa	 Stanisław	
Durlej	w	książce	wydanej	w	2004	r.	
pt.	W	 SOWIECKIM	 „RAJU”	 -	 wspo-
mnienia	 Adolfa	 Kowalskiego.	 Dzię-
ki	 tej	 książce	 powstał	 ten	 artykuł,	
zachęcam	 do	 skorzystania	 z	 naszej	
biblioteki,	 gdzie	 znajdą	 Państwo	 tę	
książkę.

Bolon Mariusz

OSTATNIE 
POŻEGNANIE
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NIEDZIELA PALMOWA
Do	 wyboru	 palm	 tradycyjnie	 używano	 pędów	 różnych	

roślin,w	zależności	od	tego,	jakie	gatunki	można	było	spo-
tkać	w	okolicznych	lasach	i	na	łąkach.	Dzisiaj	plecie	się	je	
z	suszonych	i	barwnych	traw	i	zbóż.	Gotowe	palmy	można	
przystroić	papierowymi	kwiatkami	lub	wstążkami.

Zielona palma wielkanocna
Potrzebne	 są:	 bar-

wione	 na	 zielono	 tra-
wy,	 kłosy	 pszenicy	 w	
naturalnym	 kolorze,	
papierowe	 kwiatki,	
sznurek,	 igła	 z	 nitką,	
jasny	 sizal.	 Bierzemy	
cztery,	 pięć	 zielonych	
traw	(koniecznie	z	dłu-
gimi	kitami)	i	przywiązujemy	sznurkiem	jak	najbliżej	kwiato-
stanów.	Następnie	obkładamy	kłosami	pszenicy	i	ponownie	
związujemy.	Na	linii	wiązania	przyszywamy	kwiatki.	Znowu	
obkładamy	 pszenica	 i	 związujemy.	 Obkładamy	 zielonymi	
trawkami	(tak	by	zakrywały	wiązanie)	i	tym	razem	przewią-
zujemy	w	dwóch	miejscach-	czubki	i	łodyżki.	Na	górnej	linii	
wiązania	przyszywamy	kwiatki,	dolną	zaś	zakrywamy	psze-
nicą.	Wycinamy	część	łodyżek-	tak	by	palma	nie	zrobiła	się	
za	gruba,	i	oplatamy	w	dwóch	miejscach	sizalem.

Palma czerwona
Potrzebne	 są:	 trzy	 rodzaje	 barwnych	 traw	 lub	 zbóż	 w	

zbliżonej	palecie	kolorystycznej	(tu	w	różach	i	czerwieniach),	
sznurek,	rafia.	Cztery	lub	pięć	najgrubszych	traw,	które	będą	
stanowiły	 bazę	 palmy,	 związujemy	 sznurkiem.	 Następnie	
obkładamy	je	trawami	w	innym	kolorze,	tak	by	zakryć	wią-
zanie,	i	tak	po	kolei,	aż	palma	osiągnie	długość		około	0,5	
m.	Wtedy	mocno	związujemy	ją	sznurkiem	i	oplatamy	rafią.	
Uwaga:	 jeśli	 trawy	mają	dość	giętkie	 łodyżki,	należy	pleść	
palmę	wokół	patyka-	wtedy	nie	będzie	się,	jak	to	kiedyś	na-
zywano	„kłaniać”.

WIELKANOCNE PISANKI , 
KOSZYKI, WIANKI...
Farbujemy	jaja	barwnikami	ekologicznymi.	Kolory	otrzy-

mane	w	 ten	sposób	są	naturalne,	 skorupki	mają	ciekawą	
fakturę,	a	poza	tym	efekt	zawsze	jest	niespodzianką.	Uwaga:	
przed	zanurzeniem	w	barwnikach	skorupki	jaj	należy	odtłu-
ścić,	przemywając	chociażby	płynem	do	naczyń.

Zielone-gotowane	w	młodym	zbożu.	Różowoczerwone-	
gotowane	w	burakach.	Fioletowoczarne-	gotowane	w	kwiat-
kach	czarnej	malwy.	W	kolorze	ciemnego	złota-	gotowane	w	
łupinach	cebuli.

Batikowe	-	na	wydmuszce	nanosimy	woskiem	wzór,	za-
nurzamy	jajo	w	barwniku,	po	czym	część	wosku	usuwamy,	a	
część	nakładamy	w	innym	miejscu.	Z	nakładających	się	na	
siebie	barwników	powstają	różne	kolory	i	wzory.

Futrzaki	-	te	pisanki,	choć		wyglądają	odrobinę	kosmicz-
nie,	 ładnie	komponują	się	z	dekoracjami	przygotowanymi	
„na	swojską	nutę”.	Potrzebne	są	:	jaja,	zielony	barwnik,	bar-
wione	na	zielono	suszone	trawy,	zielona	ozdoba	do	zawie-
szenia,	bezbarwny	klej,	zapałka,	mokra	ściereczka	do	rąk.	
Gorące	 wydmuszki	 zanurzamy	 na	 15	minut	 w	 barwniku.	
Osuszamy,	przecieramy	oliwką.	Trawy	dzielimy	na	drobne	
części(otrzymamy	 tym	 regularniejszy	 kształt,	 im	 drobniej-
szych	części	 trawki	użyjemy).Nanosimy	klej	na	wydmuszkę	
i	delikatnie	przykładamy	trawki.	Zapałkę	przełamujemy	na	

pół,	 przywiązujemy	 taśmę	 i	 wsuwamy	 w	 otworek.	 Pisanki	
możemy	ozdabiać	np.	farbowanym	owsem	czy	innym	drob-
nym	 zbożem.	Ważne,	 żeby	wcześniej	 pofarbować	 jajo	 na	
kolor,	w	którym	będzie	pisanka.

Koronkowe	 –	 z	 	 koronek	 wycinamy	 fragmenty	 wzoru	
(kwiatki,	szlaczek)	i	wyklejamy	pisankę.	Zapałkę	przełamuje-
my	na	pół.	Przywiązujemy	do	niej	wstążkę,	zostawiając	dość	
długą	końcówkę.	Delikatnie	wciskamy	w	otworek	pisanki.	Z	
końcówki	zawiązujemy	kokardkę.

Zdobione	koralikami	-	a'	la	słynne	francuskie	jaja	autor-
stwa	Faberge'a.	Pisanki	zdobione	w	ten	wykwintny,	choć	nie	
da	się	ukryć-	pracochłonny	sposób,	mogą	stać	się	niezwykle	
oryginalną	ozdobą	wielkanocnego	stołu.	Potrzebne	są:	jaja,	
niebieski	barwnik	do	jaj,	koraliki,	klej,	mokra	ściereczka	do	
wycierania	 rąk.	Gorące	 jaja(	może	 być	wydmuszka,	 choć	
barwnik	 lepiej	 chwytają	 jaja)	 wkładamy	 do	 barwnika	 na	
15	minut.	Osuszamy,	polerujemy	oliwką	i	przecieramy	pa-
pierowym	ręcznikiem.	Bezbarwny	klej	nanosimy	punktowo	
i	 przykładamy	 koraliki.	Wokół	 obwodu	 robimy	 koralikowy	
szlaczek.	Pracę	najlepiej	podzielić	na	etapy:	najpierw	ozdo-
bić	 jedną	stronę,	odczekać,	aż	dobrze	wyschnie	 i	dopiero	
potem	ozdobić	drugą.	 Jest	 to	praca	mozolna,	 szczególnie	
jeśli	chcemy	okleić	całe	jajo,	ale	daje	piękny	efekt,	a	poza	
tym	taką	pisankę	można	przechować	do	następnego	roku.

Z	krajki	-	krajki,	czyli	tkane	taśmy,	często	w	ludowe	wzory,	
bardzo	kojarzą	się	z	Wielkanocą.	Te	zapomniane	ostatnio	
wstążki	świetnie	nadają	się	zarówno	do	zdobienia	pisanek,	
jak	i	świątecznego	stołu.

Potrzebne	są:	jaja,	kwiaty	malwy,	kawałek	krajki	(20	cm),	
klej,	nożyczki.

Jaja	bądź	wydmuszki	gotujemy	w	kwiatach	malwy	(około	
1,5	 godziny),	 następnie	 studzimy	 i	 osuszamy.	 Przecieramy	
oliwką.	 Jajo	 ozdabiamy	 krajką,	 przyklejając	 ją	wokół	 ob-
wodu;zaklejamy	spód,	a	drobne	elementy	wycięte	z	 taśmy	
naklejamy	wokół	górnego	otworu.

Koszyk	„zielono	mi”	-	malowany	koszyczek	wyłożony	tzw.	
trawką	niedźwiedzią,	używaną	do	dekoracji	wiązanek	kwia-
towych.	Koszyk	wykładamy	trawką	niczym	darnią.	Ta	trawka	
długo	zachowuje	świeżość	nawet	bez	wody.	Kilka	wplatamy	
tak,	by	wyrastały	z	koszyka	i	oplatały	rączkę.	Masło	zawijamy	
w	dorodny	liść	kapusty	i	przewiązujemy	sznurkiem.	Układa-
my	jaja	farbowane	w	naturalnych	barwnikach	(	np.	w	zielo-
nym	zbożu),	dla	dekoracji	przewiązane	krajką,	baranka,	sól	
w	szklanym	naczyńku	i	pęto	kiełbasy.	Całość	można	przykryć	
białą	haftowaną	serwetką.	Nad	wszystkim	„fruwa”	motylek	
na	cienkim	druciku.

Koszyk	ludowy	-	żółto-	czerwono-	zielony.	Po	brzegi	wy-
pełniony	kolorowymi	jajami,	których	pilnuje	kura-	maselni-
ca.	W	środku	wyłożony	żółtą	miękką	rafią,	która	swobod-
nie	wystaje	poza	koszyk.	Do	tego	prawdziwy	ciemny	wiejski	
chleb.	Sól	zawinięta	w	kawałek	kolorowej	krepiny	przewią-
zany	rafią.	Całość	zdobi	palemka	z	kolorowych	traw,	które	
też	zabawnie	wystają	ze	środka	koszyka.

Wianuszki	na	okno	-	zabawne,	wiklinowe	obrączki	z	pi-
sanką	w	środku.	Zawieszone	w	oknie,	ładnie	widoczne	z	uli-
cy,	przypominają,	że	święta	tuż-	tuż..

Potrzebne	 są:	 2	 wiklinowe	 wianki	 (można	 spróbować	
upleść	 podobne	 z	 brzozowych	witek	 namoczonych	w	wo-
dzie),	2	m	zielonej	taśmy	ozdobnej,	2	wydmuszki,	2	piórka,	
zielona	nitka,	zapałki.

Końcówkę	taśmy	owijamy	wokół	obrączki	i	przyszywamy	
od	spodu,	tak	by	szycie	było	jak	najmniej	widoczne.	Zapałkę	
łamiemy	na	pół,	przywiązujemy	do	niej	nitkę	i	wpuszczamy	
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w	otwór	wydmuszki,	 robiąc	w	 ten	 sposób	 zawieszkę.	 Jajo	
przywiązujemy	do	wianka	w	miejscu	łączenia	z	taśmą,	do-
bierając	 długość	 nitki	 tak,	 by	 wypadło	 w	 samym	 środku.	
Dekorujemy	piórkiem,	które	wystarczy	delikatnie	wcisnąć	w	
splot	wikliny.

Wianek	 na	 drzwi	 -	 zazwyczaj	 z	 kolorowych	 traw	 przy-
gotowujemy	wielkanocne	palmy.	Tym	 razem	proponujemy	
upleść	z	nich	ozdobny,	zapowiadający	święta	wianek.

Potrzebne	są:	Barwione	trawy	lub	zboża	w	kilku	kolorach,	
żółta	rafia,	żółte	piórka,	ptaszek,	ozdobna	taśma,	nożyczki,	
bezbarwny	klej.

Trawy	 moczymy	 w	 wodzie,	 żeby	 nabrały	 elastyczności	
(około	1	godziny).	Mieszamy	 trawy	w	różnych	kolorach.	Z	
mokrych	 pleciemy	 wianek,	 przykładając	 po	 kilka	 trawek	
i	 zawiązując	 rafią.	
Łodyżki	co	jakiś	czas	
przycinamy,	 żeby	
osnowa	 wianka	 nie	
zrobiła	 się	 zbyt	 gru-
ba.	 Najlepsze	 są	
z	 natury	 plastycz-
ne,	 cienkie	 trawki	
i	 zboża;	 grubsze,	
np.	 pszenicę,	 lepiej	
skrócić.	Gotowy	wia-
nek	jeszcze	raz	namaczamy	i	formujemy	w	miarę	regular-
ne	koło.	Po	wysuszeniu	trawki	bliższe	wewnętrznej	krawędzi	
przyklejamy	bezbarwnym	klejem,	tak	by	zakryć	wiązania.	W	
miejscu	łączenia	końców	zawiązujemy	kokardę	z	ozdobnej	
taśmy,	zdobimy	piórkami	(wystarczy	je	delikatnie	wsunąć	w	
trawy)	i	przyczepiamy	ptaszka.

WIELKANOC
Wielkanoc	to	dla	chrześcijan	najważniejsza	święto	w	roku.	

Przekazuje	ono	ludziom	przesłanie	o	zwycięstwie	Chrystusa	
nad	śmiercią	oraz	o	nadziei	na	przyszłe	zmartwychwstanie,	
którą	nosi	w	sercu	każdy	wierzący.	Tę	symbolikę	podkreślają	
zwyczaje	kościelne	i	ludowe.

Tradycja i obrzędy
Wielkanoc,	 obcho-

dzona	 w	 niedzielę	 po	
pierwszej	 wiosennej	
pełni	 księżyca	 (czyli	
pomiędzy	22	marca	a	
25	kwietnia),	rozpoczy-
na	 się	 uroczystą	 rezu-
rekcją(łac.	 resurrectio	
oznacza	 zmartwych-
wstanie).	 Ta	 niezwykła	
msza	św.	odprawiana	jest	zwykle	o	świcie,	choć	zdarza	się,	
że	zgodnie	ze	starymi	zwyczajami(sprzed	XVIII	wieku)	odby-
wa	się	ona	o	północy	z	Wielkiej	Soboty	na	Niedzielę	Zmar-
twychwstania	Pańskiego.	Na	początku	kapłan	udaje	się	do	
Grobu	Pańskiego,	odprawia	stosowny	obrzęd	rezurekcyjny,	
a	 następnie	 z	 Najświętszym	 Sakramentem	 idzie	 w	 rado-
śniej,	rozśpiewanej	procesji,	która	trzykrotnie	okrąża	kościół.	
Mszy	tej	tradycyjnie	towarzyszą:	bicie	w	dzwony,	kanonada	
ze	strzelb,	petard,	armat	itp.	Mają	one	na	celu	oznajmienie	
wszystkim	radosnej	nowiny	i	są	wyrazem	hołdu	ku	czci	Chry-
stusa	Zmartwychwstałego.

Zabobonni	uczestnicy	procesji	rezurekcyjnej	uważnie	się	

obserwowali.	Czyjeś	zachowanie	mogło	wskazywać	na	 to,	
że	 jest	 obdarzony	 diabelską	 mocą;czarownice	 nie	 były	 w	
stanie	obejść	świątyni	trzy	razy,	zwykle	po	drodze	traciły	siły,	
musiały	usiąść,	omdlewały	itp.

W	 drodze	 powrotnej	 z	 kościoła	mieszkańcy	 wsi	 często	
ścigali	 się	 furmankami	 i	bryczkami(podobnie	 jak	 to	miało	
miejsce	w	 przypadku	 pasterki).	Mawiano,	 że	 kto	 pierwszy	
wróci	do	domu,	 temu	pierwszemu	bujnie	wyrośnie	 zboże.	
Po	 zakończeniu	mszy	 rezurekcyjnej	 (wedle	 zwyczaju	wpro-
wadzonego	przez	papieża	Grzegorza	Wielkiego)	można	się	
już	było	pozdrawiać	słowami:	„Chrystus	zmartwychwstał!”	i	
odpowiadać	„Prawdziwie	zmartwychwstał”.

Po	powrocie	do	domu	rodziny	zasiadały	wspólnie	do	obfi-
cie	zastawionych	stołów.	Święcone-	tak	nazywa	się	śniadanie	
wielkanocne-	tradycyjnie	niemal	w	całej	Polsce	rozpoczynało	
się	od	modlitwy	i	dzielenia	się	poświęconym	jajkiem,	połą-
czonymi	ze	składaniem	sobie	życzeń	zdrowia	i	pomyślności.

Najważniejsze	miejsce	na	wielkanocnym	stole	zajmował	
baranek(inaczej	 Agnuszek)	 zrobiony	 z	masła,	 upieczony	 z	
ciasta	albo,	w	czasach	nam	bliższych	odlany	z	masy	cukro-
wej	lub	po	prostu	ceramiczny	czy	szklany.	Ma	on	przypomi-
nać	o	przyczynie	wspólnego	 zgromadzenia	 się	przy	posił-
ku-	to	zmartwychwstanie	Pańskie	powinno	być	prawdziwym,	
żywym	źródłem	radości,	nie	zaś	tylko	dobra	znajdujące	się	
na	półmiskach.

Jednak	 największe	 znaczenie	 przypisywano	 wielkanoc-
nemu	 jajku.	 Było	 ono	 symbolem	 odradzającego	 się	 życia	
oraz	nadziei,	którą	dał	wszystkim	ludziom	Chrystus,	zmar-
twychwstając	po	swojej	okrutnej	męce	i	śmierci.	Właśnie	dla-
tego	świąteczne	stoły	zdobią	przepięknie	dekorowane	jajka	
(gładkie,	czyli	kraszone,	oraz	zdobione:	malowane,	pisane,	
skrobane,	oklejane).

Wzory	na	pisankach	wykonywano	przede	wszystkim	me-
todą	batiku	(popularną	zwłaszcza	na	wschodzie	i	w	centrum	
Polski).	W	tym	celu	rysowano	na	jajku	wzór	z	roztopionego	
wosku,	posługując	się	maleńkim	lejkiem	sporządzonym	np.	
z	metalowej	końcówki	sznurowadła,	albo	nakładano	kropki	
i	łezki	za	pomocą	igły.	Następnie	zanurzano	jajko	w	barw-
niku,	który	pokrywał	całą		pisankę	z	wyjątkiem	miejsc	pod	
woskiem.	 Proces	 ten	 można	 był	 powtarzać	 wielokrotnie,	
dodając	nowe	wzory,	 zanurzając	 jajko	w	 różnych	barwni-
kach	i	otrzymując	w	ten	sposób	jajko	pokryte	wielobarwnym	
wzorem.	Natomiast	by	uzyskać	kolorowy	wzór	na	białym	tle,	
należało	najpierw	zabarwić	jajko,	potem	wykonać	wzór	wo-
skiem,	a	następnie	wytrawić	kolor	z	tła,	zanurzając	pisankę	
np.	w	kwasie	buraczanym,	kapuścianym,	kwaśnej	serwatce	
czy	roztworze	octu.

Bardzo	 piękne	 zdobienia	 wykonywane	 są	 metodą	 ry-
towniczą	(najpiękniejsze,	z	bogatym	motywem	kwiatowym,	
pochodzą	ze	Śląska,	gdzie	jajka	wielkanocne	zwie	się	kra-
szonkami).	W	tym	celu	na	wcześniej	zabarwionych	jajkach	
wyskrobuje	się	odpowiedni	wzór	za	pomocą	żyletki	lub	no-
żyka.

Nowsze	 techniki	 polegają	 na	oklejaniu	 jajek	 kolorową	
włóczką	albo	surowcami	naturalnymi,	np.	rdzeniem	sitowia	
czy	czarnego	bzu	(głównie	na	Mazowszu	i	Kurpiach).	W	oko-
licach	Łowicza	znane	jest	oklejanie	wydmuszek	miniaturowy-
mi	wycinankami.

„Chrystus	zmartwychwstał!	-	Prawdziwie	zmartwychwstał	
Alleluja!”	-	tak	tradycyjnie	pozdrawiano	się	już	od	pierwszych	
chwil	po	rezurekcji.

Źródło: „Praktyczny Poradnik. Święta w polskim domu”
Joanna Łagoda, Maja Łagoda – Marciniak, Anna Gotowiec 
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DZIEŃ ZDROWIA

Zanieczyszczenie powierza 
i zmiany klimatu 
Według	WHO	dziewięć	na	dzie-

sięć	 osób	 oddycha	 zanieczyszczo-
nym	 powietrzem	 każdego	 dnia,	
które	 stało	 się	 największym	 zagro-
żeniem	 dla	 zdrowia	 i	 dla	 środowi-
ska.	

Mikroskopijne	 zanieczyszczenia	
w	 powietrzu	 mogą	 przeniknąć	 do	
układu	 oddechowego	 i	 krążenia,	
uszkadzając	 płuca,	 serce	 i	 mózg,	
zabijając	 7	 milionów	 ludzi	 przed-
wcześnie	co	roku	z	powodu	chorób	
takich	jak	rak,	udar,	choroba	serca	
i	płuc.	Około	90%	tych	zgonów	ma	
miejsce	w	 krajach	 o	 niskim	 i	 śred-
nim	 dochodzie,	 o	 wysokich	 pozio-
mach	emisji	z	przemysłu,	transportu	
i	rolnictwa,	a	także	brudnych	kuche-
nek	i	paliw	w	domach.

Główną	 przyczyną	 zanieczysz-
czenia	 powietrza	 oraz	 zmian	 kli-
matycznych,	 z	 tym	 związanych	
które	 na	 różne	 sposoby	 wpływają	
na	 zdrowie	 ludzi	 jest	 spalanie	 pa-
liw	 kopalnianych.	 W	 latach	 2030-
2050	 przewiduje	 się,	 że	 zmiana	
klimatu	 spowoduje	 250	 000	 do-
datkowych	 zgonów	 rocznie,	 spo-

wodowanych	 niedożywieniem,	 ma-
larią,	biegunką	i	stresem	cieplnym.	 
Raport	 Najwyższej	 Izby	 Kontroli	 z	
roku	 2018	 oraz	 dane	 Narodowe-
go	 Instytutu	 Zdrowia	 Publicznego	
potwierdzają,	 że	 Polska	 wciąż	 jest	
jednym	 z	 krajów	 Unii	 Europejskiej	
z	 najgorszą	 jakością	 powietrza.	 W	
samej	Polsce	z	powodu	zanieczysz-
czenia	 powietrza	 rocznie	 przed-
wcześnie	umiera	ok.	46	000	osób.	
Zgodnie	 z	 zaleceniami	 Głównego	
Inspektoratu	 Sanitarnego	 chro-
nić	 się	 przed	 zanieczyszczeniami	 z	
powietrza	 możemy	 stosując	 maski	
przeciwpyłowe,	 w	 pomieszczeniach	
natomiast	 oczyszczacze	 powietrza.	
Na	 bieżąco	 sprawdzajmy	 stan	 po-
wietrza	na	zewnątrz,	 jeżeli	 jest	zbyt	
zły	nie	wychodźmy	z	pomieszczeń	 i	
zrezygnujmy	z	wietrzenia	mieszkań,	
w	ten	sposób	ograniczając	ekspozy-
cję	 organizmu	 na	 zanieczyszczenia	
powietrza.	W	razie	potrzeby	należy	
skontaktować	się	z	lekarzem.

Wahania dotyczące szczepień 
Niechęć	 lub	 odmowa	 szczepie-

nia	 pomimo	 dostępności	 szczepio-
nek	-	grozi	odwróceniem	postępów	

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głów-
nym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze 
problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. WHO 
na rok 2019 ustaliła 10 najważniejszych kwestii dotyczących proble-
mów zdrowotnych którym należy poświęcić szczególną uwagę. Wśród 
tych problemów znalazły się między innymi: zanieczyszczenie powierza 
i zmiany klimatu oraz wahania szczepionkowe. 

w	zwalczaniu	 chorób,	 którym	moż-
na	 zapobiegać.	 Szczepienie	 jest	
jednym	 z	 najbardziej	 opłacalnych	
sposobów	 uniknięcia	 chorób	 za-
kaźnych.	 Według	 WHO	 stosowane	
obecnie	 szczepienia	 zapobiega-
ją	 2-3	 milionom	 zgonów	 rocznie,	
a	 kolejne	 1,5	 miliona	 można	 by	
uniknąć,	 gdyby	 globalny	 zasięg	
szczepień	poprawił	 się.	Brak	szcze-
pień	spowodowało,	że	w	niektórych	
krajach,	 które	 były	 bliskie	 wyelimi-
nowania	 niektórych	 chorób,	 odro-
dziły	 się	one	od	nowa.	 Przykładem	
może	 być	 odra	 -	 odnotowała	 30%	
wzrost	 liczby	przypadków	na	całym	
świecie.	 Powody,	dla	 których	 ludzie	
nie	 chcą	 się	 szczepić,	 są	 złożone.	
Doradcy	WHO	do	spraw	szczepień	
podają,	że	niedogodności	w	dostę-
pie	do	szczepionek	i	brak	zaufania,	
są	 głównymi	 przyczynami	 waha-
nia.	 Dlatego	 informacji	 o	 skutecz-
ności	 i	 bezpieczeństwie	 stosowania	
szczepień	 oraz	 aktualnych	 badań	
potwierdzających	 bezpieczeństwo	
stosowanych	szczepionek	należy	za-
sięgać	z	wiarygodnych	źródeł	jakimi	
są	 pracownicy	 służby	 zdrowia	 oraz	
instytucje	 do	 tego	 powołane.	 Aktu-
alne	informacje	na	temat	szczepień	
znaleźć	można	na	stronach:	

-	Narodowego	Instytutu	Zdrowia	
Publicznego	 –PZH:	 www.szczepie-
nia.pzh.gov.pl

-	 Głównego	 Inspektora	 Sanitar-
nego:	www.szczepienia.gis.pl

-	 Ministerstwa	 Zdrowia:	 www.
mz.gov.pl

-	 Światowej	 Organizacji	 Zdro-
wia:	www.euro.who.int

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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