


Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Życzymy Wszystkim
radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych

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

płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych.

Drodzy czytelnicy!
Niech ta Wielkanoc będzie dla Was pełna Nadziei, Miłości i Wiary. 
Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstaje każdego roku nieodmiennie w naszych sercach, 
tak nowe tchnienie życia ukaże wspaniałe możliwości przed nami, 
gdy tylko Boża Miłość zamieszka na stałe wśród nas. 
Dzieląc się jajkiem z bliskimi i dalszymi obdarowujcie się Łaską Pańską 
i wszystkim tym co najlepsze w Was.
Życzymy radosnych chwil, dobrych myśli i ciekawie spędzonych chwil 
przy kwartalniku ,,Nowiny Łubnickiej Gminy”.
                                                                                          Zespół Redakcyjny
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Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

Uczestnicy XV Sesji Rady Gminy Łubnice

Pierwszy z prawej nowo wybrany radny gminy Łubnice Robert Stefaniak Gości powitał przewodniczący Rady Gminy Łubnice Marian Komasara

Zespół Estradowo – Ludowy „Łubnicka Nuta”

W dniu 29 grudnia 2015 roku w sali ob-
rad Urzędu Gminy odbyło się XV w kadencji 
posiedzenie Rady Gminy Łubnice. Sesję 
otworzył przewodniczący Rady Gminy Ma-
rian Komasara.

Na wstępie poinformował osoby, 
zgromadzone w sali o przyjęciu w sze-
regi radnych Roberta Stefaniaka. Przypo-
mnijmy, iż wszedł on do Rady Gminy w 
wyniku wyborów uzupełniających.

Jednym z głównych punktów w trak-
cie obrad było ślubowanie nowo wybra-
nego radnego i powołanie go do składu 
Komisji Rewizyjnej.

Kolejne punkty sesji, to podjęcie 
uchwał, m.in. w sprawie:
- uchwalenia budżetu Gminy Łubnice 

na 2016 rok,
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łubnice na lata 
2016 – 2019,

- przystąpienia do sporządzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji,

- zmiany Uchwały Nr II/3/14 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 8 grudnia 
2014 roku w sprawie powołania Ko-
misji Rewizyjnej.
Następnie sprawozdanie z działalno-

ści w okresie międzysesyjnym przedstawi-
ła wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Na 
zakończenie obrad poruszono ponownie 
temat dodatkowych punktów oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy.

Po zakończonej części roboczej radni 
kontynuowali spotkanie w Centrum Kul-
tury w Łubnicach, gdzie odbyła się uro-
czysta, świąteczno – noworoczna część 
sesji, podczas której w miłej atmosferze 
dokonano podsumowania mijającego 
roku oraz złożono sobie życzenia na 
nadchodzący 2016 rok.

Już na początku spotkania w świą-
teczny nastrój zebranych wprowadziły 
piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu 
Zespołu Estradowo – Ludowego „Łub-
nicka Nuta”. Gospodarzem spotkania 
był przewodniczący Rady Gminy w Łub-
nicach Marian Komasara, który przywi-
tał przybyłych gości. W uroczystej sesji 
oprócz radnych i sołtysów udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych 

powiatu, pracownicy Urzędu Gminy w 
Łubnicach, dyrektorzy placówek oświato-
wych, przedsiębiorcy, kierownicy instytu-
cji z terenu gminy, przedstawiciele policji, 
straży i duchowieństwa.

W trakcie spotkania nie zabrakło tak-
że tradycyjnego łamania opłatkiem oraz 
toastu za pomyślność w Nowym 2016 
Roku.

Kolejne XVI posiedzenie Rady Gmi-
ny Łubnice odbyło się w dniu 10 lutego 
2016 roku. Po przyjęciu proponowanego 
porządku obrad przez przewodniczące-
go Rady głos zabrał gminny komendant 
Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Du-
lęba, który przedstawił sprawozdanie z 
działalności jednostek OSP z terenu gmi-
ny, a w szczególności jednostki Łubnice.

W dalszej części spotkania podjęto 
następujące uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 
2015 roku w sprawie określenia in-
kasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,

- przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii na 2016 rok,

- Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016 – 2022.
Ponadto radni zatwierdzili jednogło-

śnie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
2016 rok. W dalszej części wysłuchano 
sprawozdania wójta z działalności w 
okresie międzysesyjnym. Spotkanie za-
kończyły rozmowy dotyczące usuwania 
azbestu oraz wybranych dróg do remon-
tu na terenie gminy.

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala
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Z URZĘDU...

W dniu 20 stycznia 2016 roku 
Gmina Łubnice w złożyła w ramach 
Działania 4.4 „Zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego” 
wniosek pn. ,,Zwiększenie oferty kul-
turalnej na terenie Gminy Łubnice 
poprzez modernizację i wyposaże-
nie obiektów kultury” w pięciu miej-
scowościach Borki, Beszowa, Gra-
bowa, Przeczów i Gace Słupieckie 
o wartości projektu 1.451.000,00zł;

***
W dniu 15 stycznia 2016 roku 

w ramach operacji „ Budowa lub 
modernizacja dróg Lokalnych” w 
ramach poddziałania : „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycje w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 Gmi-
na Łubnice złożyła 8 wniosków:
- zmiana nawierzchni drogi gmin-

nej nr 342079T Borki - Zdzieci 
od km 0+000 do km 1+ 160

- zmiana nawierzchni drogi gmin-
nej nr 342035T Przeczów Most 
od km 0+000 do km 1+ 265

- zmiana nawierzchni drogi we-
wnętrznej Grabowa - Gościniec 
nr. ewid. 152,98/2,114 od km 
0+000 do km 1+ 310

- przebudowa odcinka drogi we-

wnętrznej nr ewid.653 w m. Zale-
sie od km 0+000 do km 0+400

- przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid.90/8 Budziska po starym 
wale od km 0+000 do km 0+ 
500

- przebudowa drogi gminnej nr 
342007T Orzelec Mały Cegielnia 
od km 0+000 do km 0+713

- przebudowa drogi gminnej nr 
342009T Łubnice Boiska od km 
0+000 do km 0+ 260

- przebudowa odcinka drogi gmin-
nej nr 342083T Grabowa – Borki 
od km 0+000 do km 0+ 370.
Wnioski opiewają na kwotę 

1.880.628zł;
***

aktywne uczestnictwo wójta gmi-
ny Łubnice Anny Grajko w posiedze-
niach Komitetu Monitorującego Re-
gionalny Program Operacyjny, gdzie 
są ustalane kryteria oceny wniosków 
składanych przez beneficjentów;

***
aktywny udział pracowników 

Urzędu Gminy w Łubnicach w spo-
tkaniu informacyjnym w dniu 4 mar-
ca 2016 roku w Agencji Rozwoju Re-
gionalnego w Starachowicach, które 
dotyczyło Konkursu dotacji na dzia-

GMINA ŁUBNICE 
SIĘGA PO FUNDUSZE UNIJNE

łania wspierające gminy w zakresie 
przygotowania programów rewitali-
zacji na terenie Województwa Świę-
tokrzyskiego, ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach;

***
aktywny udział pracowników 

Urzędu Gminy w Łubnicach w spo-
tkaniu szkoleniowo- informacyj-
nym organizowanym pod hasłem: 
,,Plany gospodarki niskoemisyjnej 
w gminach- wsparcie finansowe 
planu działań" w dniu 4 marca 
2016 roku w biurze WFOŚiGW w 
Kielcach. Celem spotkania było 
przedstawienie od strony praktycz-
nej zasad tworzenia wartościowych 
Planów Gospodarki Niskoemisyj-
nej, m.in. w zakresie tworzenia 
przydatnej bazy danych i zapla-
nowania działań do realizacji oraz 
przekazanie aktualnych informacji 
na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na zadania związane 
z efektywnością energetyczną, w 
tym odnawialnymi źródłami ener-
gii.

Barbara Dudek,
Aleksandra Stachniak

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łubnicach w ramach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łubnicach przystąpili do 
projektu celem dystrybucji owoców i 
warzyw.

Została podpisana umowa ze 
Świętokrzyskim Bankiem Żywno-
ści w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
mocy której była dystrybuowana 
żywność w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014- 2020 Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym realizowanego w Podprogra-
mie 2015.

W styczniu 2016 roku przyjęto 
i wydano 123 000 kg jabłek i 43 
000 kg marchwi mieszkańcom z te-
renu gminy Łubnice.

Dzięki zaangażowaniu sołty-
sów, komitetów sołeckich i radnych 
w poszczególnych sołectwach ak-
cja przekazania owoców i warzyw 
przebiegła bardzo sprawnie.

Banki Żywności chcą przekazać 
kolejne tony jabłek i marchwi dla 
naszej gminy. W przypadku zain-

DYSTRYBUCJA OWOCÓW I WARZYW
teresowania mieszkańców istnieje 
możliwość dalszej dystrybucji.

Krystyna Barszcz
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DANE STATYSTYCZNE GMINY ŁUBNICE
Z ŻYCIA
NASZEJ GMINY

NOWA FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE

Z URZĘDU...

WYKAZ OSÓB URODZONYCH W 2015 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU OD-
PADÓW KOMUNALNYCH ZMIE-
SZANYCH I SEGREGOWANYCH 

NA TERENIE GMINY ŁUBNICE W 
PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R.

WYKAZ ZGONÓW W 2015 ROKU

W 2015 roku na terenie gminy 
Łubnice urodziło się 28 dzieci, w tym: 
17 dziewczynek i 11 chłopców, na-

tomiast zmarło 62 osoby, w tym: 35 
kobiet i 27 mężczyzn. Związek mał-
żeński zawarło 15 par.

Przetarg na odbiór i transport 
odpadów komunalnych wygrała 
firma TRANS-BUD Marcin Grzyb z 
Kielc. Wykonawca będzie realizo-
wał usługę w terminie od 11 stycz-
nia 2016 roku do 31 grudnia 2017 

roku. Wykonawca został wybrany w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
W związku ze zmianą firmy odpady 
będą zabierane zgodnie z nowym 
harmonogramem.

Elżbieta Nowak, Aleksandra Stachniak

Trwają spotkania sprawoz-
dawczo- wyborcze Ochotniczych 
Straży Pożarnych w miejscowo-
ściach Łubnice, Beszowa, Wilko-
wa, Słupiec i Budziska.

***
W 2016 roku odbyła się 1 se-

sja Rady Gminy Łubnice i 5 po-
siedzeń komisji.

***
 Od stycznia do marca br. od-

były się spotkania wiejskie: 27 
stycznia- m. Wolica (spotkanie 
z nowo wybranym radnym Rady 
Gminy Łubnice Robertem Ste-
faniakiem dotyczące działalno-
ści i planów na najbliższe mie-
siące), 29 stycznia- m. Łyczba 
(spotkanie integracyjne w nowo 
wyremontowanej i wyposażonej 
świetlicy wiejskiej), 18 lutego- 
m. Beszowa (spotkanie dotyczą-
ce bieżących spraw społeczności 
wiejskiej).

Aleksandra Stachnak
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Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00
020 Leśnictwo 2 000,00

02001 Gospodarka leśna 2 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 301 100,00

40002 Dostarczanie wody 301 100,00
600 Transport i łączność 7 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000,00
750 Administracja publiczna 32 514,00

75011 Urzędy wojewódzkie 32 514,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa
889,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 889,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2171056

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
224 200,00

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

648 300,00

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

32 575,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 262 981,00
758 Różne rozliczenia 6 884 841,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 553 139,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 263 414,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 18 288,00

852 Pomoc społeczna 1 917 400,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 728 236,00

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

6 329,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 164,00
85216 Zasiłki stałe 38 287,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 589,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 999,00
85295 Pozostała działalność 58 796,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 200,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00
90002 Gospodarka odpadami 288 100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska
5 000,00

OGÓŁEM 11 697 000,00

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 827 426,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 800 000,00
01030 Izby rolnicze 7 426,00
01095 Pozostała działalność 20 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 330 300,00
40002 Dostarczanie wody 330 300,00

600 Transport i łączność 1 955 882,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 106 667,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 849 215,00

750 Administracja publiczna 2 130 748,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Z URZĘDU...
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75011 Urzędy wojewódzkie 32 514,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 879 234,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00
75095 Pozostała działalność 72 000,00

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

889,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 889,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 744,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 83 652,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 27 092,00

758 Różne rozliczenia 100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 877 780,00
80101 Szkoły podstawowe 2 524 980,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 388 900,00
80110 Gimnazja 1 122 900,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 203 390,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 136 170,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego

24 900,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

434 600,00

80195 Pozostała działalność 35 440,00
851 Ochrona zdrowia 22 575,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 575,00

852 Pomoc społeczna 2 476 656,00
85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00
85204 Rodziny zastępcze 11 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 1 713 236,00

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

6 329,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98 164,00
85216 Zasiłki stałe 38 287,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 150,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 694,00
85295 Pozostała działalność 110 796,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 635 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00
90002 Gospodarka odpadami 285 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 310 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska
5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 350 000,00
92113 Centra kultury i sztuki 330 000,00

926 Kultura fizyczna 9 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 000,00

OGÓŁEM 14 197 000,00

Z URZĘDU...



8 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KONWENT
WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

O BEZPIECZEŃSTWIE
W ŁUBNICKIM
MAGISTRACIE

10 lutego 2016 roku w Urzędzie 
Gminy w Łubnicach odbyły się konsulta-
cje społeczne. Organizatorzy wspólnie z 
zaproszonymi gośćmi z terenu gminy 
dyskutowali na temat powstających 
map bezpieczeństwa.

Organizatorami konsultacji byli 
Komendant Powiatowy Policji w 
Staszowie oraz Wójt Gminy Łub-
nice. Spotkanie odbyło się w sali 
narad Urzędu Gminy w Łubnicach. 
Uczestniczyli w nim radni, sołtysi, 
dyrektorzy szkół, pracownicy urzę-
du, przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Centrum Kultury 
oraz mieszkańcy Gminy Łubnice. 
Spotkanie rozpoczął Przewodniczą-
cy Rady Gminy Łubnice od przywi-
tania wszystkich zebranych. Następ-
nie Pierwszy Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Staszowie mł. 
insp. Ryszard Komański zaczął od 
przedstawienia szczegółów zało-
żeń wdrożenia krajowego systemu 
„Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w 
Polsce". Przedstawił również wszyst-
kim zebranym stan bezpieczeństwa 
w odniesieniu do Gminy Łubnice. 
W kolejnej części mieszkańcy przed-
stawili swoje spostrzeżenia na temat 
bezpieczeństwa oraz wyrazili opinie 
na temat powstającej mapy.

Aleksandra Stachniak

Z URZĘDU...

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
starosta staszowski Michał Skotnicki, 
wicestarosta Tomasz Fąfara, członek 
Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, sekre-
tarz powiatu Jan Sikora, przewodniczą-
cy Rady Gminy Bogoria Maciej Tutak, 
doradca marszałka województwa świę-
tokrzyskiego ds. seniorów Jerzy Pyrek, 
Artur Pisarczyk z Energiasystem.com, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Rafał Suska, naczelnik Wydziału Edu-
kacji w Starostwie staszowskim Tadeusz 
Kardynał, naczelnik Wydziału Rolnictwa 
Jerzy Bernyś, z-ca dyr. Zespołu Szkół w 
Staszowie dr Sławomir Maj i nauczyciel 
ZS Andrzej Poniewierski.

Podczas obrad doradca marszałka 
województwa świętokrzyskiego Jerzy 
Pyrek, poinformował o działaniach po-
dejmowanych przez władze wojewódz-
kie na rzecz seniorów, między innymi 
o powołaniu Wojewódzkiej Społecznej 
Rady Seniorów, która swoją działalność 
rozpoczęła w dniu 23 listopada 2015 
roku. Dyrektor Jerzy Pyrek namawiał 
wójtów i burmistrzów do powoływa-
nia u siebie Gminnych Rad Seniorów, 
a także śledzenia ofert Urzędu Mar-
szałkowskiego i propozycji wsparcia, 
w tym finansowego, inicjatyw na rzecz 
integracji międzypokoleniowej w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Wszelkie 
informacje w tym zakresie dostępne są 
na stronie www.sejmik.kielce.pl, w za-
kładce ,,Dla Seniorów”.

Następnie naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu zapoznał ze-
branych z zamiarem powołania od 1 
marca br. Powiatowego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Staszowie. 

Jednocześnie starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki przedłożył burmistrzom i 
wójtom propozycję współpracy i korzy-
stania z oferty Ośrodka, która dotyczyć 
będzie szkół wszystkich szczebli, a także 
przedszkoli. Propozycja spotkała się z 
ogólną aprobatą.

Kolejnym punktem obrad było 
wystąpienie Artura Pisarczyka z Ener-
giasystem.com, który zaproponował 
współpracę w zakresie powołania na 
terenie powiatu staszowskiego grup 
zakupowych dla powiatu i gmin, co 
powinno znacząco wpłynąć na zmniej-
szenie kosztów zakupu gazu do celów 
grzewczych. Po wysłuchaniu szczegó-
łów oferty, m.in. dotyczących: dokład-
nej analizy obecnego stanu zużycia 
gazu i cen za ostatni rok, identyfikacji 
punktów zużycia oraz kwestii dystrybu-
cji, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac 
zmierzających do realizacji powyższej 
inicjatywy. Zebranie przez gminy po-
trzebnych do analizy danych, powinno 
się zakończyć w ciągu 3 tygodni tj. do 
8 marca br.

Następnie naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Jerzy Bernyś, poinformował 
o zasadach pozyskania przez gminy 
dofinansowania usuwania produktów 
zawierających azbest, które otrzymać 
można z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – do 85% kosztów kwalifiko-
wanych (obowiązuje posiadanie Gmin-
nego Planu Usuwania Azbestu) oraz z 
budżetu powiatu - do 15 % kosztów.

Na zakończenie obrad dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Staszowie 

Rafał Suska, przedstawił plan na 2016 
rok remontów dróg powiatowych, w 
oparciu o środki zewnętrzne, z progra-
mów: usuwania skutków klęsk żywioło-
wych, rozwoju obszarów wiejskich oraz 
z programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej. Ogólnie 
zaplanowano do remontu 17,6 km 
dróg, a szacowana wartość robót wy-
nosi 10 mln 47 tys. zł, w tym planowa-
ne środki zewnętrzne – 5 mln 937 tys. 
zł tj. 59 %, udział powiatu i gmin - 4 
mln 110 tys. zł, tj. pozostałe 41% sza-
cunkowej wartości inwestycji. Wszystkie 
konkursy wniosków, powinny zostać 
rozstrzygnięte w terminie do połowy 
maja br.

Przed zamknięciem posiedzenia, 
które prowadził wiceprzewodniczący 
konwentu wójt gminy Bogoria Włady-
sław Brudek, ustalono termin i miejsce 
Dożynek Powiatowych, które odbędą 
się 4 września br. w Bogorii.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.staszowski.eu

Burmistrzowie i wójtowie powiatu staszowskiego, a wśród nich wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko, spotkali się w dniu 16 lutego br., na pierwszym w tym roku konwencie, 
który odbył się w Urzędzie Gminy Bogoria.

Doradca marszałka województwa świętokrzyskiego Jerzy Pyrek poinformował o działaniach podejmo-
wanych przez władze wojewódzkie na rzecz seniorów
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Uczestnicy spotkania podczas obrad

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE PSP

WYBORY SOŁTYSA W ORZELCU DUŻYM

RODZINA 500+ JUŻ W KWIETNIU

W dniu 5 lutego br., w sali konferen-
cyjnej Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Staszowie, odbyło się 
spotkanie sprawozdawcze dotyczące za-
grożeń pożarowych, jakie wystąpiły na 
terenie powiatu staszowskiego w 2015 
roku.

Spotkanie otworzył, witając 
wszystkich obecnych, komendant 
powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. 
Grzegorz Ciepiela. Wśród zapro-
szonych gości byli m.in.: zastępca 
świętokrzyskiego komendanta wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Kielcach st. bryg. Stanisław 
Woś, starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fą-
fara, burmistrzowie i wójtowie miast 
i gmin oraz gmin powiatu staszow-
skiego, wśród nich wójt gminy Łubni-
ce Anna Grajko, druhowie strażacy, 
komendanci powiatowi oraz gminni 

Z URZĘDU...

W dniu 11 stycznia dotychczas peł-
niący funkcję sołtysa Tomasz Suchoń 
złożył rezygnację.

W związku z tym na podstawie 
Zarządzenia nr 2/2016 z 29 stycz-
nia 2016 roku przeprowadzono 
wybory, które odbyły się 8 lutego 

Ochotniczych Straży Pożarnych, a 
także przedstawiciel nadleśnictwa. 
Podczas spotkania omówiono m.in. 
działania straży pożarnej w powiecie 
staszowskim, oraz interwencje podję-

te w minionym roku, a także zwróco-
no uwagę na przeciwdziałanie bieżą-
cym zagrożeniom.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.kppspstaszow.pl

Program „Rodzina 500 plus” ruszy 
w całej Polsce już w kwietniu tego roku. 
To pierwsze tak szerokie wsparcie pol-
skich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci wprowadza 
w życie program „Rodzina 500 
plus”, w ramach którego rodzice 
będą otrzymywać świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł co 
miesiąc na drugie i kolejne dziecko 
niezależnie od dochodu. Rodziny, w 
których dochód nie przekracza 800 
zł netto na osobę lub 1200 zł netto 
(w rodzinach wychowujących nie-
pełnosprawne dziecko) - otrzymają 
je również na pierwsze lub jedy-
ne dziecko. To nawet 6000 zł net-
to rocznego wsparcia dla dziecka. 
Programem objętych zostanie 2,7 
mln rodzin wychowujących 3,7 mln 
dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to 
pierwsze tak szerokie i systemowe 
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy 
skorzystają rodzice oraz opiekuno-
wie dzieci do ukończenia przez nie 
18 lat. Jego celem jest poprawa sy-
tuacji życiowej rodzin oraz odwró-
cenie negatywnego trendu demo-
graficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona 
z podatku dochodowego i nie bę-
dzie podlegać egzekucji, podobnie 
jak inne świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowawcze nie bę-
dzie liczone do dochodu przy ustala-
niu prawa do innych świadczeń dla 
rodzin m.in. z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, świad-

czeń rodzinnych.
O wsparcie 

ubiegać będą mo-
gli się także samot-
ni rodzice, rodziny 
patchworkowe oraz 
rodziny zastępcze, 
rodzinne domy 
dziecka oraz pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć w gmi-
nie, za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej oraz przez internet. E-wniosek 
o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS 
oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest 
na 1 kwietnia br. Pierwsze świadcze-
nia wychowawcze zostaną przyzna-
ne na okres od dnia wejścia w życie 
ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w ter-
minie trzech miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 

do 1 lipca 2016 r., to świadczenia 
wychowawcze zostanie przyznane i 
wypłacone z wyrównaniem począw-
szy od dnia wejścia w życie ustawy, 
czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia 
wniosku po upływie trzech miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy 
(tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do 
świadczenie zostanie przyznane i 
wypłacone począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami.

Realizatorem zadania Rodzina 
500+ w gminie będzie Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Łubnicach.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.lubnice.eu

2016 roku w świetlicy wiejskiej w 
Orzelcu Dużym. Nowym sołtysem 
został Mariusz Banach. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy na rzecz lokalnej społeczno-
ści.

Aleksandra Stachniak
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INFORMACJA
o zasadach udzielania nieod-

płatnej pomocy prawnej w punktach 
zlokalizowanych na terenie Powiatu 
Staszowskiego.

Od początku 2016 roku miesz-
kańcy powiatu staszowskiego będą 
mieli dostęp do bezpłatnej pomocy 
prawnej świadczonej przez profesjo-
nalnych prawników wyznaczonych 
przez samorządy prawnicze. Założe-
niem ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej jest 
umożliwienie osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej 
bezpłatnego dostępu do pomocy 
prawnej.

Dla kogo będzie dostępna dar-
mowa pomoc prawna?

Darmową pomoc prawną (na 
etapie przedsądo-
wym) otrzymają:
- młodzież do 

26 roku życia,
- osoby fizyczne, 

którym w okre-
sie roku po-
przedzającego 
zostało przy-
znane świad-
czenie z pomo-
cy społecznej 
na podstawie 
ustawy o po-
mocy społecz-
nej

- osoby, które 
ukończyły 65 
lat,

- osoby posia-
dające ważną 
Kartę Dużej 
Rodziny,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub 

poszkodowani 
katastrofą na-
turalną, klęską 
żywiołową lub 
awarią tech-

niczną.
Co obejmuje darmowa pomoc 

prawna? Pomoc prawna będzie po-
legała na:
- poinformowaniu osoby upraw-

nionej o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywają-
cych na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczące-
go jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wy-
magającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowaw-

czym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administra-
cyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć 

będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Osoby uprawnione będą mogły 

uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłącze-

niem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast 

obejmowała spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowywania do jej rozpo-
częcia.

Z URZĘDU...
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TULIPANY I CZEKOLADY 
ZAMIAST KONICZYNEK

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W STASZOWIE ZWRACA SIĘ Z APELEM O POSZANOWANIE

OTACZAJĄCEGO NAS ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Z URZĘDU...

Z ŻYCIA GMINY....

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest 
to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żad-
nych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szko-
dy dla przyrody, jak i samego człowieka.

Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy 
traw giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wy-
palania.

Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków.

Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obni-
żenie plonów roślin.

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą 
się w zasięgu pożaru, dotyczy to również dużych zwierząt 
leśnych.

Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i 
najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. 
Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, 
doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przy-
rody.

Co możesz zrobić?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak 

bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest po-

informowanie straży pożarnej i policji. Państwowa Straż 
Pożarna - 998, Policja - 997, Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) 112.

Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administra-
cyjne a jedynie świadomość o bezsensowności wypalania 
traw może doprowadzić do ograniczenia tego zjawiska.

Koszty akcji, ponosi całe społeczeństwo. W ostatnim 
czasie na terenie powiatu staszowskiego jak i w całym 
kraju odnotowano już przypadki pożarów traw, które w 
sprzyjających warunkach mogą również objąć zabudowa-
nia oraz kompleksy leśne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie informuje:

Wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na łą-
kach, pastwiskach, nieużytkach jest zabronione. W sto-
sunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady 
mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodek-
sie Wykroczeń oraz w Kodeksie Karnym, do pozbawienia 
wolności włącznie.

Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochrony 
Przyrody" zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie licz-
by niepotrzebnych i niczemu nie służących pożarów spo-
wodowanych wypalaniem traw, zarówno w roku bieżącym 
jak i w latach następnych.

Źródło: www.staszowski.eu

Tradycyjnie, jak co roku, Zarząd Po-
wiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Staszowie, nie zapomniał o Paniach 
w dniu ich święta.

W piątek 4 marca br., w auli Ze-
społu Szkół w Staszowie, ponad 400 
Pań, członkiń i sympatyczek PSL, 
spotkało się na okolicznościowej 
uroczystości, na której obecni byli 
także zaproszeni goście, w osobach 
m.in.: posła na Sejm RP Krystiana 
Jarubasa, radnego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, dyrektor 
Zespołu Szkół w Staszowie Izydora 
Grabowskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu w Staszowie Damiana 
Sieranta, a także burmistrzów i wój-
tów oraz radnych ziemi staszowskiej. 
Składanie życzeń Paniom rozpoczął 
prezes Zarządu Powiatowego PSL, 
starosta staszowski Michał Skotnic-
ki, który także przekazał życzenia od 
posła Kazimierza Kotowskiego. Ży-
czenia Paniom złożył również poseł 
Krystian Jarubas oraz burmistrz Sta-
szowa Leszek Kopeć i burmistrz Po-
łańca Jacek Tarnowski. Jak co roku, 
wszystkim Paniom wręczono kwiaty i 
czekolady. W części artystycznej wy-
stąpili: zespół ,,Babsztyl” z Olsztyna, 

kabaret ,,Beścik” i zespół ,,Staszi-
cówka Band”. Również gmina Łubni-
ce była reprezentowana przez kilka 
pań na czele z gospodarzem naszej 
gminy Anną Grajko, które opuszcza-

Wśród uczestników spotkania, m.in.: skarbnik gminy Łubnice Danuta Lasota, wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko i wicestarosta Tomasz Fąfara

ły aulę w szampańskich nastrojach. 
Organizatorom dziękujęmy za mile 
spędzony czas wśród wyjątkowych 
kobiet.

Aleksandra Stachniak
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Podziękowania dla Gminy Łubnice

Prezes KGW w Wilkowej Ewa Strzępek

Gala podsumowująca Program Działaj Lokalnie IX w 2015 roku

PODSUMOWANIE IX EDYCJI
PROGRAMU ,,DZIAŁAJ LOKALNIE”

29 lutego o godzinie 17.00 w Pałacu 
w Kurozwękach odbyła się uroczystość 
podsumowania Programu Działaj Lokal-
nie w powiecie staszowskim.

,,Myślę, że będą Państwo zasko-
czeni tym ile wspaniałych inicjatyw 
zadziało się na terenie 7 gmin po-
wiatu staszowskiego oraz ich re-
zultatami”. Takimi słowami członek 
Zarządu Fundacji FARMa Justyna 
Górska-Sekuła, animatorka w Pro-
gramie Działaj Lokalnie w Staszo-
wie, powitała zgromadzonych gości. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele grup realizujących projekty oraz 
władz samorządowych wśród których 
byli: wicestarosta staszowski Tomasz 
Fąfara, wiceburmistrz Miasta i Gminy 
Staszów Ewa Kondek wójt gminy Ry-
twiany Grzegorz Forkasiewicz, sekre-
tarz gminy Bogoria Maria Kogut, dy-
rektor Centrum Kultury w Łubnicach 
Aleksandra Stachniak, specjalista 
ds. promocji w gminie Szydłów Piotr 
Walczak, skarbnik Miasta i Gminy 
Połaniec Małgorzata Żugaj, dyrektor 
Przedszkola nr 8 w Staszowie Alicja 
Misiak, rzecznik Młodzieży przy Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego Barbara Zamożnie-
wicz, koordynator Ośrodka Działaj Lo-
kalnie w Sandomierzu Wojciech Zych. 
Goście obejrzeli krótką relację pre-
zentującą efekty działań wszystkich 
grup oraz wysłuchali najważniejszych 
osiągnięć trzech edycji Programu 
Działaj Lokalnie. W ciągu trzech edy-
cji programu Ośrodek Działaj Lokal-
nie w Staszowie – Fundacja FARMa, 
przyznała dofinansowanie 31 projek-
tom na łączną kwotę 105 100,00 zł. 
Podczas prezentacji multimedialnej 
poznaliśmy szereg działań realizowa-
nych w 2015 roku na terenie gmin: 
Łubnice, Staszów, Rytwiany, Bogoria, 
Połaniec, Szydłów i Osiek.

W ubiegłym roku aż 17 grup 
otrzymało dofinansowanie w ramach 
IX edycji Programu ,,Działaj Lokalnie" 
finansowanego ze środków Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Roz-
woj Filantropii w Polsce, na różno-
rodne działania, tj. warsztaty, pikniki, 
wystawy, odnowę starych zabytków, 

powstanie miejsc 
spotkań itp. Wśród 
grup realizujących 
projekt znalazło 
się Koło Gospo-
dyń Wiejskich z 
Wilkowej wraz z 
przedstawicielami 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Wszyscy 
beneficjenci pro-
gramu otrzymali 
upominki, a wła-

dze poszczególnych gmin podzięko-
wania za wsparcie finansowe tych 
działań.

Kolaże zdjęć z przeprowadzo-
nych działań, jako symbol dobrych 
wspomnień i inspiracji do podej-
mowania kolejnych wyzwań w lo-
kalnych społecznościach, wręczy-
ły Justyna Górska – Sekuła, Anna 
Bańka oraz Ewa Szpakowska. 
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć 
zaproszono wszystkich gości na ban-
kiet. Kilka grup, aby pochwalić się 
swoją pracą, przygotowało wystawy 
obrazów i pięknych wytworów ręko-
dzieła. To był również czas na wymia-
nę doświadczeń zdobytych przy re-
alizacji swoich inicjatyw i omawianie 
planów na przyszłość, gdyż Ośrodek 
Działaj Lokalnie w Staszowie już nie-
bawem rozpocznie realizację kolejnej 
edycji konkursu.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY....
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Nazwiska laureatów odczytał gminny komendant OSP Józef DulębaMiędzyszkolne zmagania na szczeblu gminnym

„MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”

11 marca 2016 roku w Centrum Kultury 
w Łubnicach odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Turniej ma na celu popularyzację 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpoża-
rowej. Młodzi ludzie nabywają znajo-
mości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek po-
żaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii i tradycji ru-
chu strażackiego.

Eliminacje odbyły się w dwóch gru-
pach wiekowych. Szkołę podstawową 
reprezentowali uczniowie z Budzisk, 

Gac Słupieckich i Wilkowej, zaś gimna-
zjum uczniowie z Łubnic.

Jury eliminacji gminnych w składzie: 
mł. bryg. Janusz Juszczak, mł. asp. Łu-
kasz Kruk, naczelnik OSP Łubnice Wło-
dzimierz Romański oraz kierownik USC 
Elżbieta Nowak po dokonaniu oceny 
prac pisemnych wyłoniło zwycięzców. 
W bieżącym roku najwyższym pozio-
mem wiedzy wykazali się:

I grupa wiekowa – szkoła podsta-
wowa:
- I miejsce – Emilia Kwiatkowska
- II miejsce – Dawid Jakubik, Martyna 

Oleś
- III miejsce – Bartłomiej Karpiński, 

Szymon Żarkiewicz
II grupa wiekowa – gimnazjum:
- I miejsce – Sylwia Romańska
- II miejsce – Aleksandra Brzoza
- III miejsce – Kamila Stanek

Uczestnicy turnieju otrzymali na-
grody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy ufundowane przez Gminną 
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Podziękowania otrzymali także 
opiekunowie, którzy przygotowali mło-
dzież do eliminacji, a byli to: Renata 
Wójtowicz (PG w Łubnicach), Beata 
Szczęsna (PSP w Budziskach), Bożena 

Głogowska (PSP w Wilkowej) i Andrzej 
Piórecki (PSP w Gacach Słupeckich).

Dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom i szczególnie gratulujemy 
Emilii Kwiatkowskiej i Sylwii Romańskiej 
awansu do eliminacji powiatowych.

Eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
odbędą się 5 kwietnia br. w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie.

Życzymy dalszych sukcesów!
Aneta Śmiszek

W dniu 8 marca w nowo wyre-
montowanej Świetlicy Wiejskiej w 
Łyczbie zostało zorganizowane Świę-
to Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 
15 kobiet, które mile spędziły czas 
przy słodkim poczęstunku, a każdej z 

nich radny gminy Łubnice Eugeniusz 
Kozioł wręczył symbolicznego tulipa-
na. Panie zgodnie stwierdziły, iż mile 
spędziły czas i chętnie spotkają się 
ponownie.

Eugeniusz Kozioł

ŁYCZBA ŚWIĘTUJE DZIEŃ KOBIET

Z ŻYCIA GMINY....
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PO KOLĘDZIEW miłej, serdecznej i rodzinnej at-
mosferze, zgodnie z tradycją przeżywa-
nia Świąt Bożego Narodzenia, odbyły się 
jasełka w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Budziskach.

Tak wyglądaliśmy w dniu jasełek

Szopka podczas występów

Po kolędzie zawitali prawdziwi 
kolędnicy. Wszystkie zmartwienia, 
smutki, urazy poszły w niepamięć, 
aby wśród pięknej, nastrojowej de-
koracji przeżywać cud narodze-
nia Bożego Dzieciątka. Pasterze, w 
rytmie kolęd i pastorałek odsłonili 

przed nami drogę do betlejemskiej 
stajenki. Młodzi aktorzy klas III – VI 
występowali przy dźwiękach muzyki 
wykonywanej przez naszą szkolną 
orkiestrę: Marcelina Nowak – gita-
ra, Wojciech Dziados – saksofon, 
Wojciech Kozioł – akordeon, Kata-
rzyna Wiśniewska i Oliwier Wawrzyk 
- cymbałki. Cudowny nastrój uroczy-
stości podkreślił solowy śpiew Elizy 

Kurowskiej oraz jej mamy Aliny. Nad 
całością czuwali nauczyciele Beata 
Szczęsna i Sławomir Gumuła. Na 
koniec popłynęły z serca płynące ży-
czenia i wszyscy wspólnie odśpiewali 
kolędę „Bóg się rodzi”. Życzymy so-
bie, aby serdeczna atmosfera Świąt 
Bożego Narodzenia towarzyszyła 
nam przez cały rok.

Anna Nowakowska-Gromny

Zima w tym roku poskąpiła nam swo-
ich uroków. Niemniej jednak uczniom ze 
szkół podstawowych w Budziskach i Wil-
kowej udało się wpaść na chwilę w wir 
białego szaleństwa.

bardziej mylnego. Odwagi można im 
było pozazdrościć. Kolorowe czapki, 
kurtki mieszały się na stoku z rado-
snymi okrzykami. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz będzie nam dane 
przeżywać tak niesamowite chwile w 
aurze prawdziwej polskiej zimy.

Uczestnicy wyjazdu: 38 uczniów 
ze szkół podstawowych w Budziskach 
i Wilkowej, opiekunowie ze szko-
ły w Wilkowej Monika Pyrz i Marcin 
Reczek oraz opiekunowie z Budzisk 
Anna Pawlik i Anna Nowakowska – 
Gromny.

Anna Nowakowska-Gromny

W 2016 rok Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Budziskach wkroczyła ta-
necznym krokiem. Na początku stycz-
nia bowiem odbyła się nasza szkolna 
zabawa choinkowa. Impreza została 
podzielona na dwie części.

W pierwszej, młodzi artyści z 
klasy piątej w nieco humorystycz-
ny sposób, przypomnieli historię 
Czerwonego Kapturka. Następnie 
wystąpili laureaci listopadowego 
przeglądu „ Pięknie żyć”: Roksa-
na Godzwon, Jakub Golba, Igor 
Oleś, Eliza Kurowska, Kasia Wi-
śniewska. Część artystyczną za-
kończono tańcem współczesnym 
w wykonaniu uczennic z klas II 
i IV. Występom przyglądali się i 
oklaskiwali uczniowie, nauczycie-
le, przybyli rodzice, dziadkowie i 
wujkowie. Tuż po godzinie 16.00 
na szkolnej scenie wystąpił zespół 
„Sekret”, który znakomicie pory-
wał naszych milusińskich do tań-
ca. Huczna zabawa potrwała do 
późnych godzin wieczornych. Oby 
ten radosny początek roku był 
dobrą wróżbą na pozostałą jego 
część.

Anna Nowakowska-Gromny

JAK SIĘ BAWIĆ,
TO SIĘ BAWIĆ

SZALEŃSTWA 
NA STOKU

Na krok przed feriami zimowymi 
pojechaliśmy zorganizowaną, zwar-
tą i prężną grupą do Konar. Trudno 
uwierzyć, ale czekał tam na nas w 
pełni zaśnieżony, okraszony promie-
niami słońca stok narciarski. Po męż-
nej przeprawie w wypożyczal-
ni sprzętu, wszyscy amatorzy 
sportu zimowego udali się w 
drogę po niezwykłe doznania. 
Bardziej początkujący (wśród 
niemal wszystkich początkują-
cych) pierwsze kroki w nartach 
stawiali na oślej łączce. Szybko 
jednak oswojeni ze sprzętem, 
śniegiem i upadkami ruszy-
li długim wyciągiem na górę 
po nowe przygody i wyzwa-
nia. Czasem dokuczały drobne 
trudności i trzeba było z narta-
mi na ramieniu i lekko spusz-
czoną głową zejść w dół.

Ale jeżeli myślicie, że te 
drobne porażki zniechęciły na-
szych młodych narciarzy, nic 
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Program artystyczny pełen wierszy, tańców i życzeń „Na ludowo”

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
W Publicznej Szkole Podstawowej 

w Gacach Słupieckich święto Babci i 
Dziadka wpisało się na stałe w reper-
tuar uroczystości szkolnych. 12 lutego 
2016 roku wnuczęta z niecierpliwo-
ścią oczekiwały na przyjęcie tak za-
cnych Gości w progach naszej szko-
ły. Licznie przybyłych na uroczystość 

Są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To dni pełne uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Wtedy to najważniejsi są Babcia i Dziadek.

Gości powitała i złożyła serdeczne 
życzenia dyrektor szkoły Teresa Bigos. 
Występ rozpoczęli uczniowie klas 
I - III prezentując przedstawienie pt. 
„Wędrówki Pyzy po Polsce”. Dzieci 
zabrały Babcie i Dziadków w zacza-
rowaną podróż pełną przyśpiewek, 
tańców ludowych z różnych regionów 

Polski. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego przedstawiły program artystycz-
ny pełen wierszy, piosenek i życzeń. 
Mali artyści z ogromnym przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni 
Goście ze wzruszeniem odbierali czu-
łe słowa kierowane pod ich adresem. 
Rodzice przygotowali dla Gości słodki 
poczęstunek. Po zakończeniu wystę-
pów dziadkowie otrzymali upominki 
od swoich pociech. Atmosfera uro-
czystości była podniosła i rodzinna.

Zofia Gil

Ewaluacja zewnętrzna- problemowa w PSP w Łubnicach
W dniach od 2 grudnia 2015 roku do 16 grudnia 2015 

roku w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja 
zewnętrzna. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i 
analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w 
obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewa-
luacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia bada-
ne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku Badanie zostało 
zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w na-
stępujących obszarach:

Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podsta-
wowym i podejmować działania z poziomu wysokiego.

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności okre-
ślone w podstawie programowej.

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z 
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyj-
ne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, eg-
zaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Badaniem objęto 41 rodziców (ankieta oraz wywiad gru-
powy) i 4 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny 
z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę 
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został spo-
rządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary dzia-
łania szkoły.

Na stronie www.npseo.pl został opublikowany raport 

podsumowujący ewaluację zewnętrzną, w którym stwierdzo-
no spełnienie powyższych wymagań na poziomie podstawo-
wym oraz 6 wymagań z poziomu wysokiego:

1. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania 
osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów ucze-
nia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych 
uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, 
którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają sku-
teczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowaw-
czych.

2. W szkole są prowadzone działania uwzględniające 
indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do 
każdego ucznia.

3. Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wyni-
kające z ich sytuacji społecznej.

4. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w 
szkole odpowiada ich potrzebom.

5. W szkole nauczyciele znają wyniki badań zewnętrz-
nych.

6. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia przez naszą 

szkołę tak wysokich wyników ewaluacji.
Paulina Kosińska, Marzena Dach, Teresa Komasara

Dzień Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadziusia to dzień wyjątkowy nie tylko 

dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To 
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, radości i zabawy. Z tej 
oto okazji w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczy-
stość z udziałem dziadków, rodziców i dzieci, które uczciły 
to wyjątkowe święto popisami artystycznymi. Program za-
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równo szkoły podstawowej, jak i oddziału przedszkolnego 
był szczególny. Odzwierciedlał przecież prawdziwe uczu-
cia i szacunek występujących.

 Artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni 

łek oraz połamać się 
opłatkiem z całą szkol-
ną społecznością. 
22 grudnia na nasze 
zaproszenie przybyli: 
wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko, skarbnik 
Danuta Lasota, sołtys 
wsi Wilkowa Zdzisła-
wa Witek, radny gmi-
ny Wiesław Witek oraz 
emerytowani pra-
cownicy naszej szko-
ły. Dopisali również 
rodzice, którzy mieli 
okazję podziwiać swo-
je pociechy na scenie. 
Spektakl bożonaro-
dzeniowy wyreżysero-
wany przez Katarzynę Morawską oraz Stanisławę Świerk 
zaprezentowali uczniowie klasy I i VI. Publiczność długo 
pozostawała pod wrażeniem gry młodych aktorów, którzy 
znakomicie wcielili się w swoje role, przybliżając realia cza-
sów narodzenia Jezusa Chrystusa. Całość przeplatały kolę-
dy, które wykonywały dziewczynki z klasy II, IV i VI. Przedsta-
wienie uświetnił swoim występem chór szkolny „LEGATO” 
pod kierunkiem Moniki Pyrz, który zaprezentował kolędy i 
pastorałki, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. 
Po występie artystycznym głos zabrali: dyrektor PSP w 
Wilkowej Bogusława Strzępek, wójt gminy Łubnice Anna 

„Sto lat” dla Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka wpisało się na sytałe w repertuar uroczystości 
szkolnych

Święto Babci i Dziadka wpisało się na sytałe w repertuar uroczystości 
szkolnych

„Kolęda płynie z wysokości…”

Śmierć i diabełek zjednoczeni w walce o 
duszę Heroda…

Występ pełen uśmiechów i wzruszeń

goście z uczuciem odbierali czułe słowa kierowane pod 
ich adresem. Szczęśliwe i rozpromienione twarze senio-
rów po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spo-
tkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 Honorowym gościom samych pięknych chwil u boku 
swoich dzieci i wnuków życzyli: przybyli na uroczystość se-
kretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek, dyrektor PSP Teresa 
Komasara oraz panie z Rady Rodziców – Sylwia Gręda i 
Renata Bajor.

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami 
domowego wypieku przygotowanymi przez rodziców.

Anna Gawełek, Grażyna Kieras

„Zagość Jezu w naszych sercach …”
Tradycją PSP w Wilkowej jest coroczne spotkanie opłat-

kowe, które odbywa się tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia. Tego dnia zawsze przybywają do naszej szkoły 
zaproszeni goście, by w odświętnej atmosferze obejrzeć 
jasełka bożonarodzeniowe, posłuchać kolęd i pastora-

EDUKACJA
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Grajko oraz ksiądz Krzysztof Serafin, proboszcz parafii 
Beszowa, którzy złożyli wszystkim zebranym świąteczne 
życzenia. Uczniowie obdarowali przybyłych gości ręcz-
nie wykonanymi stroikami. Tego dnia wszyscy mieli także 
okazję podziwiać szopki bożonarodzeniowe wykonane 
przez dzieci z klasy VI i V, które najpierw prezentowane 
są na terenie szkoły, a następnie w kościele parafialnym 
w Beszowej.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Otwieramy serca na potrzeby innych
W szczególny przedświąteczny czas, kiedy oczekuje-

my na przyjście Maleńkiej Dzieciny, częściej staramy się 
czynić dobro. Także uczniowie naszej szkoły okazali wiele 
serca, angażując się w różne akcje charytatywne. Przede 
wszystkim włączyli się w ogólnopolską akcję ,,Szlachetna 
paczka”, której celem było zebranie darów dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się 
także zbiórka artykułów na rzecz schroniska dla zwierząt 
w Strzelcach. Wszystkie dzieci chętnie włączyły się do tej 
akcji przekazując karmę, środki do pielęgnacji, smycze, 
zabawki, koce, aby porzucone zwierzaki łatwiej przetrwały 
nadchodzącą zimę. Zebrane artykuły zostały przewiezione 
do schroniska przez rodziców. Szczególne podziękowania 
za tę akcję należą się uczennicy VI klasy – Wiktorii Gór-
niak, przewodniczącej SU, która była główną jej pomysło-
dawczynią. Nad całością czuwały Katarzyna Morawska i 
Stanisława Świerk – opiekunki Samorządu Uczniowskie-
go, a także Ewa Podsiadła – opiekunka PCK.

Katarzyna Morawska

Karnawałowe szaleństwo
W mroźną styczniową sobotę odbyła się w na-

szej szkole zabawa choinkowa. Najpierw przybyły 

wspaniale poprzebierane dzieci z przedszkola i klas 
I-III. Kogóż tam nie było? Wróżki, księżniczki, motyl-
ki, czarownice, diablice, Elzy i Anny z ,,Krainy Lodu”, 
chłopcy w strojach spidermana, supermana, stra-
żaka i wiele innych. Wspaniałą zabawę na sali gim-
nastycznej przerywały jedynie zaproszenia rodzi-
ców do obficie zastawionych smakołykami stołów. 
Po południu przybyli uczniowie klas IV-VI, odświętnie 
ubrani, ale już bez przebrań, za to we wspaniałych na-
strojach. Przy dźwiękach skocznej, dyskotekowej muzyki 
nogi same rwały się do tańca. Do późnych godzin wie-
czornych trwało to karnawałowe szaleństwo, przerywa-
ne licznymi konkursami i poczęstunkiem przygotowa-
nym przez rodziców. Chciałoby się westchnąć słowami 
znanej piosenki „Niech żyje bal!”

Grażyna Żak, Monika Pyrz

O tym, jak to z babcią i dziadkiem bywało…
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Wilkowej świętowali-

śmy tego roku 12 lutego. W sali gimnastycznej zgroma-

W schronisku w Strzelcach

Postać Elzy zainspirowała wiele dziewczynek

dziła się cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni 
goście. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Bogu-
sława Strzępek, która serdecznie powitała wszystkich 
zebranych. Podkreśliła nieocenioną pomoc seniorów 
w opiece i wychowaniu młodego pokolenia, a także 
możliwość czerpania z ich doświadczeń i mądrości ży-
ciowej. Następnie głos zabrali najmłodsi. Przedszkolaki 
odegrały inscenizację pod tytułem „Jak to z babcią i 
dziadkiem bywało”. Dzieci, wcielając się w role doro-

EDUKACJA
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„Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował…”

„Ach, co to był za ślub...”„Sto lat niech żyją, żyją nam!”

KONARY – ŚNIEG,
NARTY I DOBRA ZABAWA !

słych, przedstawiły historię babci i dziadka od kołyski 
aż do czasów obecnych, czym rozbawiły publiczność, 
która żywo reagowała na każdą kolejną scenę. Podczas 
występu dominowała energia, zabawa, spontanicz-
ność. Były też chwile refleksji. Oprócz montażu słowno 
– muzycznego dzieci zaprezentowały taniec z pompo-
nami w rytmie samby. Starszacy czuli się na scenie jak 
„ryba w wodzie” i wspierali maluchów w ich pierwszych 
scenicznych doświadczeniach. Brawa dla wszystkich 
małych aktorów za pokonanie nieśmiałości i odwagę 
prezentacji przed tak dużą publicznością. Dopełnie-
niem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Dekoracja sali, pięknie nakryte stoły, efek-
towny tort zachwyciły wszystkich. Zanim jednak przy-
stąpiono do konsumpcji smakołyków, wnuczęta złożyły 
swoim bliskim życzenia i obdarowały własnoręcznie wy-
konanymi laurkami, po czym zabrzmiało gromkie „Sto 
lat”. Spotkanie trzech pokoleń podczas tak wyjątkowej 
okoliczności było wyrazem wzajemnej miłości i szacun-
ku. Nie zabrakło uścisków, ciepłych słów, zarówno ze 
strony najmłodszych, jak i dorosłych.

Izabela Nowak

Zanim rozpoczęliśmy ferie zimowe, 
jak co roku zorganizowaliśmy szkolny 
wyjazd na narty do Konar.

Pełni entuzjazmu dnia 15 stycz-
nia 2016 roku uczniowie klas I, II i 
III gimnazjum pod opieką nauczy-
cieli: Joanny Kotlarz, Anety Wójto-
wicz, Katarzyny Okarskiej i Łukasza 
Łygana wyruszyliśmy na zimowe 
szaleństwo.

Na miejscu czekali na nas wy-
kwalifikowani instruktorzy narciar-
stwa zjazdowego. Instruktorzy uczyli 
oraz doskonalili umiejętności na-
szych uczniów, którzy zarówno na 
stoku mniejszym jak i większym bar-
dzo dobrze sobie radzili.

Znakomicie dopisała nam pogo-
da oraz warunki narciarskie.

Wszyscy uczniowie, chociaż zmę-
czeni, ale pełni pozytywnych wrażeń 
i w dobrych humorach wrócili do do-
mów. Z nadzieją i wielką ochotą już 
dopytują o kolejny wyjazd.

Aneta Wójtowicz

EDUKACJA
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NOWOROCZNE
KOLĘDOWANIE

KULTURA

„A wczora z wieczora”

Małgorzata Hynek zaśpiewała „Kolędę dla 
nieobecnych”

Wśród publiczności Zespół „Pacanowianie”

Umiejętności wokalne zaprezentowały panie z KGW w Wilkowej

Swoje umiejętności i zdolności 
wokalne na scenie zaprezentowa-
ło 42 uczestników w trzech katego-
riach wiekowych: dzieci, młodzież i 
dorośli. Artyści zachwycili słuchaczy 
pięknem głosu i oryginalnością pre-
zentacji. Dobór repertuaru oraz wa-
lory artystyczne wykonawców oceniła 
zgromadzona publiczność przyznając 
Grand Prix w każdej z kategorii.

Wśród laureatów znaleźli się:
Kategoria – dzieci:
Grand Prix – Eliza Kurowska, 

Magdalena Wolak, Krzysztof Kozioł, 
Wojciech Kozioł, Wojciech Dziados 
„A wczora z wieczora”

Kategoria – młodzież:
Grand Prix – Katarzyna Moryto 

„Oj maluśki, maluśki”
Kategoria – dorośli:
Grand Prix – Małgorzata Hynek 

„Kolęda dla nieobecnych”
Wszyscy uczestnicy przeglądu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki, które wręczyli ks. 
proboszcz parafii Beszowa Krzysztof 
Serafin, o. Trynitarz Piotr Graduszew-
ski oraz dyrektor Centrum Kultury 
Aleksandra Stachniak.

Przegląd był również okazją do 
wysłuchania pięknych, polskich kolęd 
w wykonaniu Zespołu „Pacanowia-
nie” oraz Pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Wilkowej.

Oprócz występów artystycznych 
obecni mieli okazję obejrzeć wysta-
wę prac rękodzieła artystycznego o 
tematyce świątecznej. Autorem było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilko-
wej.

Organizatorem przeglądu był 
Wójt Gminy Łubnice oraz Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Aneta Śmiszek

15 stycznia 2016 roku Centrum Kultury w Łubnicach kultywując polską tradycję 
i propagując śpiewanie kolęd zorganizowało Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd 
rozpoczął się o godz. 17.00 w sali widowiskowej, gdzie uczestników i gości przywitała 
dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Stachniak.
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KULTURA

O to, aby były to wyjątkowe dwa tygo-
dnie dla dzieci spędzających ten czas na 
terenie gminy Łubnice zadbało Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Program „Feriady 2016” obejmo-
wał m.in. dwukrotny wyjazd na sztucz-
ne lodowisko do Mielca, gdzie ucznio-
wie mogli się oddać szaleństwu jazdy 
na łyżwach. Niektórzy stawiali swoje 
kroki na lodzie po raz pierwszy, inni 
jeździli już prawie jak „zawodowcy”. 
Mimo upadków i obolałych nóg jed-
nym i drugim dopisywały humory.

Kolejnym wesołym akcentem była 
wizyta grupy cyrkowej „Szok” jaka od-
wiedziła Centrum Kultury w Łubnicach. 
Dzieci bawiły się znakomicie. Mogły 
zobaczyć pokazy żonglerki, akrobacji i 
iluzji oraz tresurę zwierząt. Były nie tylko 
widzami, ale i próbowały swych talen-
tów cyrkowych włączając się czynnie do 
zabawy.

W ofercie znalazły się także warsz-
taty plastyczne zorganizowane w świe-
tlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym, Słupcu, 
Wilkowej i Centrum Kultury. Efektem 
były piękne, kolorowe i starannie wy-
konane, różnymi technikami prace pla-
styczne.

Czas ferii to okres karnawału dlate-
go też nie zabrakło dyskoteki dla mło-
dzieży oraz balu karnawałowego dla 
dzieci z udziałem babci i dziadka.

Radość i uśmiech, a także pozytyw-
na rywalizacja towarzyszyła zabawom 
integracyjnym na świeżym powietrzu. 
Wspólnie z druhami jednostki OSP 
Łubnice dzieci miały możliwość min. 
jazdy na sankach, lepienia bałwana, 
gry w hokeja, bitwy na śnieżki. Na ko-
niec zabawy strażacy zaprosili wszyst-
kich obecnych na pieczoną kiełbaskę z 
grilla.

W ostatnim dniu ferii został zorga-
nizowany wyjazd do Kina „Galaktyka” 
mieszczącego się w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu. Po obejrze-

FERIE ZIMOWE
DOBIEGŁY KOŃCA ….

Warsztaty plastyczne w Centrum Kultury

Karnawałowe zabawy podczas balu

Na sztucznym lodowisku w Mielcu

niu pełnych humoru przygód Alvina i 
wiewiórek uczestnicy wyjazdu z rado-
ścią odwiedzili McDonald’s.

Minione dwa tygodnie ferii w gmi-
nie Łubnice były czasem dobrej zabawy 
i ciekawych zajęć. Cudowna atmosfe-
ra i fantastyczne nastroje towarzyszyły 
uczestnikom każdego dnia.

Podsumowując akcję „Feriada 
2016” z oferty Centrum Kultury sko-
rzystało około 280 uczniów. Serdecznie 
dziękujemy dzieciom i młodzieży za 
aktywny udział oraz wszystkim pozo-
stałym osobom, które przyczyniły się do 
realizacji naszej akcji.

Aneta Śmiszek
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KULTURA

GROMADA ZUCHOWA 
WŁÓCZYKIJE

Nauka udzielania pierwszej pomocy Zdobywanie sprawności fizycznej to stały element naszych zbiórek

Uroczyste przekazanie chust Włóczykijom

Poprzez róż-
norodne formy 
pracy staramy 
się stworzyć dzie-
ciom warunki 
do wszechstron-
nego rozwoju, 

zarówno pod względem fizycznym, 
intelektualnym, jak i emocjonalnym. 
Na zbiórkach zuchy rozwijają swoje 
zdolności i zainteresowania, zdoby-
wają sprawności i gwiazdki zuchowe. 
Uczestniczą w wycieczkach, ogni-
skach, nabywają wiele pożytecznych 
umiejętności i nawiązują nowe kon-
takty.

Końcówka ubiegłego roku oraz 
początek nowego obfitowały w wie-
le ciekawych zbiórek naszej groma-
dy. 15 grudnia 2015 roku odbyła się 
uroczysta zbiórka z przekazaniem zu-
chom Światełka Betlejemskiego. 22 
grudnia zorganizowaliśmy wspólnie 
z rodzicami zuchów wspólny opłatek 
z małym poczęstunkiem. Styczeń br. 
upłynął nam na wspólnym wyborze 
nazwy dla naszej gromady, wielu 
ciekawych zabawach i zdobywaniu 
sprawności strażaka. W trakcie jed-
nej ze zbiórek nasze zuchy odwiedziły 
strażnicę OSP Łubnice, gdzie mo-
gły się zapoznać ze sprzętem do ra-
townictwa oraz zobaczyć samochód 
strażacki od wewnątrz. Natomiast na 
zbiórce 9 lutego pod okiem druha 
Włodzimierza Romańskiego z naszej 
jednostki OSP zuchy ćwiczyły udziela-

nie pierwszej pomocy poszkodowa-
nym.

15 lutego odbyła się zbiórka na 
której uroczyście wręczyliśmy chusty z 
nazwą i znakiem naszej gromady.

Teraz będziemy starali się, aby zu-
chy dostały jednakowe czapeczki lub 
kapelusze, a następnie bluzy, które 
będą naszym znakiem rozpoznaw-
czym podczas biwaków i wycieczek.

W najbliższym terminie nasze 
zuchy złoża uroczyste ślubowanie - 
obietnicę zucha i otrzymają znaczek 
zucha.
Znaczek Zucha SYMBOLIKA
SŁOŃCE – radość i pogoda ducha
PROMIENIE SŁONECZNE – to goto-
wość służenia i niesienia pomocy in-
nym, świecenie przykładem i oddzia-
ływanie na nich
NIEBO – pogoda 
ducha
ORZEŁ – odwa-
ga, męstwo i 
dzielność, jakimi 
powinien wyka-
zywać się zuch
NAPIS „ZUCH” 
– określa przyna-
leżność do ZHP

Następnym etapem będzie zdoby-
wanie sprawności, którymi są specjal-
nie opracowane dla zuchów zestawy 
zadań. Pozwalają one nabywać i ćwi-
czyć określone umiejętności. Mamy 
za zadanie wspierać Państwa dziecko 
we wszechstronnym rozwoju. W tym 

Na zbiórkach naszej gromady zuchowej staramy się łączyć ze sobą ideały i meto-
dykę harcerską, zabawę, chęć poznania świata i całe morze wyobraźni, tak by każda 
zbiórka była niepowtarzalną przygodą . Na zbiórkach obowiązują tylko dwa ogranicze-
nia: ma być bezpiecznie i nikt nie może się nudzić!

celu na zbiórkach realizujemy tzw. 
sprawności zespołowe, które zdoby-
wamy przez kilka spotkań z zuchami, 
bawiąc się w określonej tematyce (np. 
strażak, rycerz, tropiciel, itp.). Oprócz 
tego istnieją sprawności indywidu-
alne, które dzieci zdobywają samo-
dzielnie, przedstawiając nam wyniki 
swojej pracy. Za zdobycie sprawno-
ści zuch otrzymuje odznakę, którą 
przypina się na bluzę oraz na tablicę 
współzawodnictwa, a każda zdobyta 
umiejętność czyni go wyjątkowym i 
wyróżnionym.

Wszystkim tym, którzy mieli już 
styczność z nami lub z harcerstwem 
nie musimy uświadamiać jak wiele 
doświadczeń i nowych informacji wy-
ciągają z tego dzieci, ani jak samo-
dzielne dzięki temu potrafią się stać. 
Dla wszystkich tych, dla których jest 
to pierwsza styczność z harcerstwem 
zapraszamy do kontaktu z nami po-
przez telefon, link na naszą stronę: 
www.facebook.com/Włóczykije-
-1702379520019748/?fref-ts lub 
podczas naszych zbiórek w Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Mariusz Bolon
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„PRZYWITAJ WIOSNĘ  
CZYTAJĄCO”

Gminna Biblioteka w Łubnicach przedstawia listę wiosen-
nych nowości, które koniecznie musicie przeczytać. Znakomita 
większość z nich to tegoroczne pierwiosnki, choć z sentymentu 
zaplątały się też między nimi nieco starsze pozycje. Wszystkie 
szczerze polecam.

„Jak dbać o siebie perfekcyjnie„ – Małgorzata Rozenek
Zadbaj o siebie od teraz! Zatroszczyłaś się o dom, ogród, 

rodzinę, ale gdzie w tym wszystkim przestrzeń dla Ciebie? 
Myślenie o sobie to nie luksus, a prawo, z którego często za-
pominasz korzystać. Włącz do planu dnia dawkę ruchu, do-
dającą energii.. Rozpieszczaj się rytuałami pielęgnacyjnymi. 
Stosuj zdrową dietę zgodną z potrzebami Twojego organizmu. 
Znajdź styl ubierania podkreślający Twoją kobiecość. Ćwicz 
umysł i zadbaj o równowagę między pracą a życiem prywat-
nym. Małgorzata Rozenek radzi, jak nie bać się zmian, zaufać 
sobie, a w natłoku codziennych zajęć znaleźć chwile na rozwój 
i odpoczynek. Podpowiada jak stać się pewną siebie, zadbaną 
i atrakcyjną. Spójrz w lustro i zastanów się, co mogłabyś zrobić 
dla siebie. Perfekcyjnie!

„Pyszne na słodko”- Anna Starmach
Sprawdzone przepisy na naj-

lepsze słodkości od Ani Star-
mach zebrane w jednym tomie. 
Aż 88 pysznych i prostych przepi-
sów na desery, których przyrządze-
nie zajmie tylko chwilę. Koniec z za-
kalcami czy popękaną bezą – Ania 
Starmach dzieli się swoimi kuchennymi se-

kretami, które sprawią, że każdy przepis się uda. 
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich łasuchów!

Trylogia„Driven” - Bromberg Katherina
Katherina Bromberg to żona, matka, poskramiaczka dzieci, 

podnosicielka zabawek, szofer i domowy Spiderman. Uwielbia 
dietetyczną colę z rumem, głośną muzykę i zapasy czekolady 
w spiżarni. Gdy potrzebuje chwili oddechu od codziennych za-
jęć, ćwiczy na bieżni lub czyta na czytniku pasjonującą lekturę. 
Autorka obecnie mieszka w południowej Kalifornii. "Driven. 
Namiętność silniejsza niż ból" to jej debiut pisarski i zarazem 
pierwszy tom erotycznej trylogii. Bohaterką jej romantycznej 
trylogii jest Rylee Thomas . Kobieta, która ściśle kontroluje 
swoje życie. Jest atrakcyjną, niezależną dziewczyną z ciężkim 
bagażem doświadczeń, kochającą dzieci poszkodowane przez 
los. Pomimo faktu, że nie śledzi świata mody i nie interesują 
ją najnowsze trendy oraz kolekcje, a ubrania versace czy to-
rebki bugatti to dla niej niepotrzebny dodatek, potrafi olśnić 
prawdziwą klasą i obyciem. Na balu charytatywnym, całkiem 
przypadkowo poznaje w dość krępującej sytuacji przystojnego 
Coltona Donovana. Ich magiczny pocałunek rozpoczyna lawi-
nę wulkanu pożądania i namiętności. Fabuła obfituje także w 
rozbrajające dialogi, pełne ciętych ripost. Swoista gra głównych 
bohaterów, konfrontacja ich różnych stanowisk życiowych, pro-
wadzi do wielu zabawnych sytuacji, które czynią powieść jesz-
cze ciekawszą i bardziej wciągającą. Czy los będzie przewrotny 
i połączy tych dwoje na całe życie ? musisz przeczytać następne 
części powieści. Kontynuacją trylogii jest tom 2 pt.„Fueled”oraz 
tom 3 pt.”Crashed”.

„Szeptucha „- Katarzyna Berenika Miszczuk
A wszystko przez to, że Mieszko I 

zdecydował się nie przyjąć chrztu… 
Gosława Brzózka, zwana Gosią, po 
ukończeniu medycyny wybiera się do 
świętokrzyskiej wsi Bieliny na obowiąz-
kową praktykę u szeptuchy, wiejskiej 
znachorki. Problem polega na tym, że 
Gosia – kobieta nowoczesna, przyzwy-
czajona do życia w wielkim mieście – 
nie cierpi wsi, przyrody i panicznie boi 
się kleszczy. W dodatku nie wierzy w te 
wszystkie słowiańskie zabobony. Bo-
gowie nie istnieją, koniec, kropka! Pobyt w Bielinach wywró-
ci jednak do góry nogami jej dotychczasowe życie. Na Gosię 
czeka bowiem miłość. Czy jednak Mieszko, najprzystojniejszy 
mężczyzna, jakiego do tej pory widziała, naprawdę jest tym, za 
kogo go uważa? I co się stanie, gdy słowiańscy bogowie posta-
nowią sprawić, by w nich uwierzyła? Słowiańskie bóstwa, pra-
dawne obrzędy, romans, a przede wszystkim – solidna dawka 
humoru!

„Moje córki krowy”- Kinga Dębska
Film w reżyserii Kingi Dębskiej „Moje córki krowy ”już w 

kinach od15 stycznia 2016 roku! Film zdobył Nagrodę Pu-
bliczności i Nagrodę Dziennikarzy na tegorocznym Festiwalu 
Filmowym w Gdyni oraz Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lo-
kalnych.

Ciepła, pozbawiona fałszu i tanich wzruszeń opowieść o 
relacjach rodzinnych. Trochę smutna, trochę zabawna; praw-
dziwa jak życie. Marta odniosła sukces w życiu, jest znaną ak-
torką, gwiazdą popularnych seriali. Pomimo sławy i pieniędzy, 
wciąż nie może ułożyć sobie życia. Samotnie wychowała do-
rosłą już córkę. W przeciwieństwie do swojej silnej i dominu-
jącej starszej siostry, Kasia jest wrażliwa i ma skłonność do eg-
zaltacji. Pracuje jako nauczycielka, jej małżeństwo jest dalekie 
od ideału. Mąż Kasi to życiowy nieudacznik, który bezskutecz-
nie poszukuje pracy. Siostry nie przepadają za sobą, ale na-
gła choroba matki zmusza je do wspólnego działania. Muszą 
zaopiekować się ukochanym, ale despotycznym ojcem. Marta 
i Kasia stopniowo zbliżają się do siebie i odzyskują utracony 
kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji. "Moim 
marzeniem jest takie skonstruowanie historii, żeby odbiorca 
na zmianę śmiał się i płakał, ale żeby odłożył książkę lub wy-
szedł z kina zbudowany, a nie podłamany". Kinga Dębska, 
autorka i reżyserka

„W butach Valerii” – Elisabet Benavent
Brawurowy debiut porównywany do „Seksu w wielkim 

mieście”, przyprawiony hiszpańskim temperamentem i zmy-
słowością. Powieść, która wywołała niezwykłe poruszenie 
wśród hiszpańskich czytelniczek i internautek, a dla autor-
ki stała się nieoczekiwanym spełnieniem marzeń o wielkiej 
pisarskiej karierze. Opublikowana przez Elisabet Benavent 
na stronach Amazonu, niewiarygodnie szybko podbiła serca 
tysięcy czytelników i znalazła się na szczycie list bestsellerów.

Oto historia Valerii , autorki książek o miłości, stojącej 
właśnie u progu kariery oraz jej trzech zwariowanych przy-
jaciółek – kobiet nowoczesnych, świadomych swego uroku, 
pragnień i tęsknot…

Fabuła wciąga, bawi, momentami łamie serca, wzrusza, 
uwodzi… Wciągnie cię, zanim się obejrzysz. Nie zwlekaj – 
daj uwieść się tej historii!

Kącik książki
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„Król kruków” – Maggie Stiefvater
Pierwszy tom magicznej sagi. Jedna 

dziewczyna i trzech chłopaków. Blue po-
chodzi z rodziny wróżek, jest medium do 
kontaktów ze światem zmarłych. Gan-
sey, Adam i Ronan, trzej przyjaciele w 
elitarnej szkoły dla chłopców, obsesyjnie 
poszukują tajemniczych linii mocy legen-
darnego Króla Kruków - Glendowera. Z 
ich powodu pozornie ciche i spokojne 
miasteczko staje się scenerią niezwykłych 
wydarzeń. Gdy razem z Blue trafią do 
magicznego lasu, gdzie czas płata figle, nic już nie będzie takie 
samo...

Galopująca, pełna zaskakujących zwrotów akcja, magia i 
pradawne legendy. Przerażające tajemnice, mroczne rytuały, 
stare przepowiednie, wizje, duchy, ofiary, a to dopiero początek 
tej historii... Bestsellerowa seria „Król kruków” trzyma w napię-
ciu do samego końca! Następne tomy tej fascynującej sagi to 
„Złodzieje snów” i „Wiedźma z lustra”

„Złe dziewczyny nie umierają”- Katie Alender
Pierwszy tom niezwykłej serii, której demoniczna aura ścina 

w żyłach krew.
Alexis ucieka w fotografowanie i trzyma się na uboczu, jak 

niejedna nastolatka. Nie każdy jest urodzoną cheerleaderką. 
Zresztą jak się żyje z takimi rodzicami, nie ma w tym nic dziw-
nego. Młodsza siostra Alexis, trzynastoletnia Kasey, też jest spe-
cyficzna, z tym swoim zbzikowaniem na punkcie starych lalek. 
W sumie życie Alexis, choć trochę wyobcowane, nie odbiega 
od normy. Tak się przynajmniej wydaje… Nagle sprawy wymy-
kają się spod kontroli. Staje się jasne, że złowróżbne sygnały 
to był dopiero przedsmak prawdziwej grozy. Kasey zaczyna 
się zachowywać jeszcze bardziej niepokojąco niż wcześniej: jej 
błękitne oczy skrzą czasem zielonym blaskiem, pamięć odma-
wia jej posłuszeństwa, a słowa… słowa, które wypowiada, są 
żywcem wyjęte z dawnych epok. Kasey z radosnej kolekcjonerki 
lalek zmienia się w uosobienie zła. Dziwne rzeczy dzieją się też 
w domu. Drzwi otwierają się i zamykają, pchane niewidzial-
ną ręką, woda sama się gotuje, klimatyzacja, choć wyłączona, 
przepełnia całe wnętrze chłodem. Początkowo Alexis bierze te 
sytuacje za urojenia, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że wszyst-
ko dzieje się naprawdę i tylko ona może podjąć walkę z cza-
jącym się zagrożeniem i ratować siostrę. Tylko czy zielonooka 
potworna dziewczynka to wciąż ta sama osoba co wcześniej?

„Dziewczyna z pociągu”- Paula Hawkins
Nie znasz jej ale ona zna Ciebie. 

Rachel każdego ranka dojeżdża do 
pracy tym samym pociągiem. Wie, że 
pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym 
samym semaforem, dokładnie naprze-
ciwko szeregu domów. Zaczyna się jej 
nawet wydawać , że zna ludzi , którzy 
mieszkają w jednym z nich. Uważa, że 
prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko 
mogła być tak szczęśliwa jak oni. I na-
gle widzi coś wstrząsającego. Widzi tyl-
ko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to 

wystarcza. Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać 
się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka. Te-
raz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z 
pociągu.

„Próba”- Eleanor Catton
W mieście wybucha skandal obyczajowy – nauczyciel li-

ceum muzycznego miał romans z nieletnią uczennicą. W są-
siedniej szkole teatralnej uczniowie postanawiają na zaliczenie 
odegrać sztukę, której tematem są te wydarzenia… Ale czy to 
dobry pomysł? Zaskakująca, doprawiona czarnym humorem i 
prowokująca powieść, od której trudno się oderwać- czytelnicy 
będą nieustannie zadawać sobie pytania: Co jest prawdą ? Co 
kłamstwem? Co fikcją?

„Ludzie, pasje, wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów
To edukacyjno-wychowawczy projekt 

wydawniczy przedstawiający 21 niezwy-
kle ciekawych historii ludzi nauki, kultury, 
sportu, biznesu i powołania. Bohaterowie 
opowiadają o życiowych wyborach, których 
częstokroć dokonywali już w wieku 16-19 
lat, o wartościach, jakimi się kierowali, oraz 
o tym, jaki wpływ na ich decyzje miały szko-
ła, rodzina i środowisko. Publikacja prze-
znaczona jest dla młodych ludzi dokonu-
jących wyboru zarówno kolejnej szkoły, jak i drogi zawodowe. 
Książka trochę inna niż wszystkie. Pokazuje w ciekawy sposób 
sylwetki ludzi z pierwszych stron gazet oraz ich drogę na szczyt. 
Uczy także, że nigdy nie należy się poddawać i zawsze iść do 
przodu.

„Fantastyczny świat Tomka Łebskiego ”- Liz Pichon
Zabawne perypetie szkolne jedenastoletniego chłopca, 

Tomka Łebskiego. Tomek chodzi do piątej klasy szkoły pod-
stawowej. Lubi rysować, łatwo daje się ponieść wyobraźni 
i nie może się skupić na lekcjach. Często kłóci się ze swoją 
starszą siostrą Danką, nie oddaje na czas prac domowych i 
lubi płatać figle przemądrzałemu koledze z klasy, Markowi. 
Tomek jest miłośnikiem zespołu rockowego 3PACZKA. Zain-
spirowany ich sukcesem zakłada z najlepszym przyjacielem 
Darkiem własny zespół o nazwie PZOMBIE. Chce w ten spo-
sób zaimponować Asi, koleżance z klasy, która mu się podoba. 
Tak zaczyna się pierwsza część perypetii Tomka Łebskiego. 
Tekst przeplata się z zabawnymi czarno-białymi ilustracjami. 
Z tej serii polecamy „Tomek Łebski niezły szczęściarz”, „Tomek 
Łebski wymiata”

„Z głową w chmurach” – Magdalena Koch
Ariana Grande. Drobna dziewczyna z 

wielkim głosem. 45 milionów obserwują-
cych na Instagramie, 33 miliony na Twit-
terze. 27 milionów fanów na Facebooku. 
Dziesiątki nagród, miliardy wyświetleń 
teledysków, światowe trasy koncertowe. 
I dziewczyna, której nie zmienił sukces. 
Ariana, mimo że jest megagwiazdą , po-
została zwykłą dziewczyną. Kocha śpie-

wać, uwielbia swoje psy (ma ich aż sześć!), chodzi na zakupy z 
przyjaciółkami i wrzuca do sieci selfie. Ale też, jak chyba żadna 
inna gwiazda, inspiruje: do tego, by pozostać sobą, by prze-
ciwstawić się tym, którzy próbują nas zdołować. Pokazuje, jak 
dbać o tych, których kochamy, nigdy się nie poddawać i wal-
czyć o swoje marzenia.

Zaprezentowane książki to tylko nieliczne z ostatnich zaku-
pów. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z 
całym księgozbiorem.

Ewa Murdza

KULTURA
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BABSKIE POPOŁUDNIE

„Z WIZYTĄ W DOMU  
HENRYKA SIENKIEWICZA”

Podobnie jak w ubiegłym roku Cen-
trum Kultury w Łubnicach przy wsparciu 
wójta gminy Łubnice Anny Grajko posta-
nowiło zorganizować ,,Babskie Popołu-
dnie" z okazji Dnia Kobiet. 

W niedzielne po-
południe 6 marca, 
68 kobiet dwoma 
autokarami poje-
chało do Kielc, by 
miło i atrakcyjnie 
spędzić czas. W 
kieleckiej Galerii 
ECHO był czas wol-

ny na zakupy, nie obyło się bez smacz-
nej kawy i czegoś słodkiego, a uwień-
czeniem mile spędzonego popołudnia 
był seans w kinie HELIOS. Wszyscy 
uczestnicy niecierpliwie oczekiwali na 
7 mężczyzn, 7 historii, 7 rzeczy, któ-
rych nie wiedzą o facetach. To mądra i 
ciepła komedia o współczesnych męż-
czyznach z muzyką Sylwii Grzeszczak.

Nasze Panie tuż przed seansem w kinie HELIOS

Pamiątkowe zdjęcie przed Pałacykiem w Oblęgorku

Zanim opuściliśmy Kielce w póź-
nych godzinach wieczornych nie oby-
ło się bez wspólnych życzeń. Widząc 
zadowolenie na twarzach naszych 
uczestniczek ,,Babskiego Popołudnia" 
śmiem twierdzić, że takie wyjazdy inte-
gracyjne są potrzebne nie tylko w dniu 

kobiecego święta. Mam nadzieję, że 
moje odczucia powielają się z odczu-
ciami wszystkich pań, które spędziły z 
nami wspólnie czas. Drogie Panie, ży-
czę Wam, aby więcej w naszym życiu 
było takich chwil. Nie tylko 8 marca...

Aleksandra Stachniak

Z tej okazji Centrum Kultury w Łub-
nicach zorganizowało wycieczkę do 
Oblęgorka. W sobotni poranek 27 lu-
tego 50-osobowa grupa dzieci i mło-
dzieży wyruszyła „z wizytą do domu 
Henryka Sienkiewicza”. Oblęgorek to 
wieś w woj. świętokrzyskim w gminie 
Strawczyn, w której obecnie mieści się 
Pałacyk Polskiego Noblisty. Muzeum 
istnieje od 1958 roku. Powstało dzięki 
patronatowi Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki oraz ofiarności wielu lu-
dzi, w tym przede wszystkim 
rodziny Sienkiewiczów. Mu-
zeum udostępnia zwiedza-
jącym zachowane wnętrza 
(gabinet, salon, sypialnia, 
jadalnia, palarnia) pomiesz-
czeń, w których on sam 
kiedyś mieszkał i pracował. 
Oryginalne meble, obrazy i 
tkaniny tworzą niesamowity 
i unikalny klimat. Niezwykle 
ciekawy i pokaźny jest zbiór 
fotografii Sienkiewicza i jego 
najbliższych. Ważną częścią 
inwentarza są listy, rysunki i 
rękopisy. W kolekcji muzeal-
nej cenne są zarówno por-

trety rodzinne, jak i ilustracje do jego 
dzieł. To świętokrzyskie muzeum posia-
da największą w Polsce kolekcję darów, 
albumów i adresów jubileuszowych, 
ofiarowanych Sienkiewiczowi z oka-
zji 25 – lecia pracy literackiej w 1990 
roku, które były dowodem uznania i 
podziwu dla talentu pisarza. 

Ponadto ten XIX -wieczny pałacyk 
otoczony jest pięknym parkiem, którego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016  Rokiem Henryka Sienkie-
wicza,”by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i 
przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach 
– przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”. Henryk 
Sienkiewicz "w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłą-
dziły pod strzechy".

podstawę tworzą dęby i lipy, a do mu-
zeum prowadzi piękna aleja lipowa.

Sienkiewiczowska sadyba jest 
jedną z placówek Muzeum Narodo-
wego w Kielcach.

W placówce prowadzone są lek-
cje muzealne i odbywają się sesje 
naukowe, goszczące wielu znanych 
sienkiewiczologów. My też mieliśmy 
okazję uczestniczyć w takiej lekcji. W 
środku zimy wraz z pisarzem i bo-
haterami książki pt. „W pustyni i w 
puszczy” podróżowaliśmy w tropikal-
nych upałach po afrykańskim safari. 
Niestety podróż szybko się skończy-
ła. Być może ktoś zainspirowany wy-
cieczką sięgnie po książki Henryka 
Sienkiewicza, by na nowo przeżyć tę 
przygodę?

Ewa Murdza

KULTURA
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ZEBRANIA 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 
JEDNOSTEK OSP NASZEJ GMINY

OSP

W bieżącym roku w naszej gminie 
zostały przeprowadzone Walne zebrania 
sprawozdawczo - wyborcze ochotniczych 
straży pożarnych. Raz na pięć  lata każda 
jednostka ma obowiązek wyboru zarządu 
oraz komisji rewizyjnej.

Walne zebranie członków OSP jest 
zatem z jednej strony obowiązkiem, 
z drugiej zaś - okazją do podsumo-
wania rocznej pracy stowarzyszenia, 
w odniesieniu do pięcioletniego pla-
nu ustalonego podczas walnego ze-
brania sprawozdawczo-wyborczego 
i wcielonego w życie uchwałą tegoż 
zebrania.  Celem każdej OSP powin-
no być porównanie planu z faktycz-
nym jego wykonaniem i wyciągnięcie 
stosownych wniosków do dokonania 
(wynikającej także ze statutu) oceny 
pracy Zarządu. Ocena wykonania 
planu powinna posłużyć też do wyty-
czenia zadań dla OSP na rozpoczy-
nający się rok. 

O kompetencjach walnego zebra-
nia oraz zarządu  jednostek OSP pi-
sałem w 14 numerze naszego kwar-
talnika.

Pierwsze zebranie walne na tere-
nie naszej gminy odbyło się w jedno-
stce OSP Łubnice 23 stycznia 2016 
roku. Po przedstawieniu sprawoz-
dań druhowie udzielili absolutorium 
zarządowi na wniosek komisji rewi-
zyjnej. W części drugiej zebrania po 
burzliwych wyborach  wybrano skład 
zarządu, który ukonstytuował się w 
następującym składzie:
Prezes - druh Józef Dulęba
Naczelnik - druh Włodzimierz Romański
Skarbnik - druh Mariusz Bolon
Sekretarz -  druh Włodzimierz Kawalec
Gospodarz - druh Paweł Zając
Członek - druh Karol Oleś
Członek - druh Sebastian Legawiec
Członek - druh Piotr Stolicki
Członek - druh Tomasz Zając

Komisja rewizyjna
Przewodniczący -druh Ryszard Baniak
Członek - druh Robert Gawior
Członek - druh Stanisław Komasara

W jednostka OSP Beszowa walne 
zebranie  odbyło się 6 lutego. Tu rów-
nież po przedstawieniu sprawozdań 
za ubiegły rok i udzieleniu przez dru-
hów absolutorium zarządowi doko-
nano wyboru nowych władz jednost-
ki. W skład zarządu weszli:
Prezes - druh Jan Szałach
Naczelnik -druh Grzegorz Kobos
Skarbnik - druh Stanisław Kawalec
Sekretarz - druh Michał Szałach

Najmłodszą jednostką naszej 
gminy jest OSP Wilkowa, która swoje 
zebranie przeprowadziła 20 lutego 
2016 roku

Skład zarządu OSP Wilkowa:
Prezes - druh Hubert Woś
Naczelnik - druh Tomasz Pawelski
Skarbnik - druh Hubert Uśmiał
Sekretarz -  druh Marian Nowak
Gospodarz -druh Łukasz Szul

Kolejne walne zebranie odbyło się 
12 marca br. w OSP Budziska, gdzie 
po wyborach w skład zarządu weszli:
Prezes - druh Grzegorz Oleś
Naczelnik - druh Robert Lasota
Skarbnik - druh Lucjan Bryk
Sekretarz -  druh Paweł Skiba
Gospodarz -druh Robert Dupońka

W OSP Słupiec w wyznaczonym 
terminie nie zebrało się wystarczająco 
tylu druhów żeby zebranie mogło się 
odbyć, następny wyznaczony termin 
19 marca 2016 r.

Dla wszystkich zarządów należą 
się gratulacje z wyboru oraz życzenia 
samych sukcesów z podejmowanych 
działań na rzecz  swoich jednostek.

Po odbyciu walnych zebrań na te-
renie gminy, Zarząd Oddziału Gmin-
nego do dnia 15 kwietnia powinien 
przekazać do ZOP ZOSP RP „infor-
mację zbiorczą z przebiegu walnych 
zebrań sprawozdawczych OSP” na 
terenie gminy wraz z protokołami 
walnych zebrań.

Mariusz Bolon
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PORADY

7 KWIETNIA 2016 ROKU - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
POŚWIĘCONY TEMATOWI CUKRZYCY

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 roku w całym kraju ruszyła realizacja rzą-

dowego programu bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych. 
Program będzie realizowany w ok. 1 500 punktach darmowej pomocy 
prawnej zlokalizowanych na terenie gmin i powiatów, w tym również na 
terenie naszej gminy. Prawnicy będą doradzać we wszystkich sprawach 
natury prawnej za wyjątkiem spraw z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego czy w zakresie prowadzenia firmy. Nie mogą też być 
pełnomocnikami w sądach.

Darmową pomoc prawną świadczyć będą adwokaci i radcowie praw-
ni lub z ich upoważnienia aplikanci radcowscy i adwokaccy. Część punk-
tów będzie prowadzona również przez organizacje pozarządowe, które 
będą organizowały pomoc świadczoną przez doradców podatkowych w 
zakresie prawa podatkowego. 

Z usług darmowej pomocy prawnej nie będzie mógł skorzystać każdy. 
Ustawa o darmowej pomocy prawnej ściśle określiła krąg osób, którym ta-
kie wsparcie przysługuje. Są to:

1. osoby niezamożne, którym w roku poprzedzającym zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecznej

2. osoby młode do 26. roku życia
3. osoby, które ukończyły 65. rok życia
4. kombatanci i weterani 
5. posiadacze Karty Dużej Rodziny
6. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii tech-

nicznych
Dlatego też aby potwierdzić swoje prawo do darmowej pomocy 

prawnej przed udaniem się do właściwego punktu, należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości, dokument, który po-
twierdzi uprawnienie do świadczenia z pomocy społecznej, np. decyzję o 

Cukrzyca to choroba przewlekła, do 
której dochodzi, gdy organizm nie wytwa-
rza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest 
w stanie skutecznie wykorzystywać własnej 
insuliny w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej żywności. 

Insulina to hormon regulujący poziom 
cukru we krwi, będącego źródłem energii 
potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie 
może przeniknąć do komórek organizmu, w 
których jest spalana jako energia i pozostaje 
w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do 
szkodliwego poziomu. Długotrwale utrzymu-
jący się we krwi wysoki poziom glukozy po-
woduje uszkodzenie narządów wewnętrznych 
i może być przyczyną ataku serca, udaru mó-
zgu, niewydolności nerek, impotencji oraz za-
każeń prowadzących do amputacji kończyn. 

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. 
Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na 

ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i 
dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insu-
linę w formie iniekcji. 

Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy sta-
nowią około 90% wszystkich przypadków 
zachorowań, najczęściej wytwarzają własną 
insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich 
organizm nie jest w stanie jej właściwie wyko-
rzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na 

ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb 
życia.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia 
wpływ cukrzycy na życie chorego można 
zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na 
cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim ży-
ciem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować 
poziom cukru we krwi.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
powstała 7 kwietnia 1948 r. Od tamtej pory 
7 kwietnia obchodzi się na całym świecie jako 
Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku dzień 
ten będzie poświęcony właśnie cukrzycy, 
związane jest to z rosnącym rozpowszechnie-
niem tej choroby. Niemal 350 mln. osób na 
całym świecie cierpi na cukrzycę. W 2012 r. 
cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 
1,5 mln. zgonów, z których 80% miało miejsce 
w państwach o niskich i średnich dochodach. 
Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca 
stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną 
zgonów. W związku z tym coraz ważniejsze 
staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można 
zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, 
a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. 
Organizując wydarzenia związane ze Świato-
wym Dniem Zdrowia 2016, WHO pragnie:

doprowadzić do zwiększenia wiedzy o ro-
snącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogrom-

nym obciążeniu tą chorobą i jej poważnych 
następstwach, zwłaszcza w krajach o niskich i 
średnich dochodach;

spowodować podjęcie konkretnych, sku-
tecznych i ekonomicznych działań w walce 
z chorobą, które będą obejmować zarówno 
profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i 
opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;

ogłosić pierwszy światowy raport o cu-
krzycy opisujący obciążenie chorobą  i jej 
skutki oraz wzywający do wzmocnienia sys-
temów ochrony zdrowia w celu zapewnienia 
lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz 
skuteczniejszego leczenia chorych.

Przy podejrzeniu cukrzycy należy zgłosić 
się do lekarz internisty - lekarz pierwszego 
kontaktu lub innego specjalisty, który skieruje 
na badania laboratoryjne w kierunku cukrzy-
cy. Diagnozę stanu pacjenta, który może cho-
rować na cukrzycę, będzie można postawić po 
przeprowadzeniu badania stężenia glukozy na 
czczo we krwi żylnej.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie

przyznaniu zasiłku, legitymację kombatancką lub weterana, Kartę Du-
żej Rodziny itp. W skrajnych, wyjątkowych przypadkach prawo do dar-
mowej pomocy prawnej będzie mogło być również przyznane na podsta-
wie oświadczenia ubiegającego się o pomoc.

Wyżej wymienione kategorie osób będą mogły liczyć na bezpłatną 
konsultację z zawodowym prawnikiem, który po zapoznaniu się ze sprawą 
udzieli informacji, jaki jest obecny stan prawny dotyczący danej kwestii 
oraz jakie uprawnienia, a także obowiązki ma dana osoba. Adwokat lub 
radca prawny wskaże też możliwe sposoby rozwiązania przedstawione-
go problemu prawnego. Darmowa pomoc obejmuje także sporządzenie 
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym). Osoba korzystająca z punktu bezpłatnego poradnictwa 
prawnego może także liczyć na sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje konsultacje tylko na etapie przed-
sądowym, ale nie we wszystkich sprawach. Ustawodawca wskazał szereg 
dziedzin, w których możliwość uzyskania nieodpłatnej porady jest nie-
możliwe. Są to sprawy, jak już wyżej zasygnalizowano, dotyczące:

1. prawa podatkowego związanego z prowadzeniem działalności go-
spodarczej

2. prawa celnego
3. prawa dewizowego
4. prawa handlowego
5. prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowa-

nia do rozpoczęcia tej działalności.
Daniel Kajda
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