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Rozmowa z Anną Grajko Wójtem Gminy Łubnice

1 maja  1996 roku objęła  Pani  urząd wójta Gminy 
Łubnice. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zbudowano 
wiele odcinków dróg, zrealizowano kluczowe inwesty-
cje. Nie spoczywa Pani na laurach i snuje kolejne plany. 

Jakie  projekty  inwestycyjne  w  gminie  Łubnice 
zostały  zakończone,  a  które  z  nich  będą  kontynu-
owane w przyszłym roku?

Rok 2011 to czas realizacji największej liczby inwe-
stycji w ostatnim dziesięcioleciu. Priorytetem inwesty-
cyjnym tradycyjnie od lat jest budowa i modernizacja 
dróg gminnych. W bieżącym roku udało się wykonać 
6797 mb dróg asfaltowych w miejscowościach: Beszo-
wa, Wilkowa, Góra, Łubnice i Gace Słupieckie. Zakoń-
czony został  bardzo duży projekt  budowy kompleksu 
obiektów  sportowych  przy  Publicznym  Gimnazjum
w Łubnicach, z którego - oprócz gimnazjalistów - mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.  Mam nadzieję, 
że w przyszłości będzie to miejsce na prowadzenie roz-
grywek  na  szczeblu  międzygminnym,  powiatowym,
a nawet wojewódzkim.

Wybudowane zostały również obiekty sportowe przy 
szkołach  podstawowych  w  Budziskach,  Gacach  Słu-
pieckich i Wilkowej. W ramach Odnowy Wsi i progra-
mu „Radosna szkoła” przy tych szkołach wykonane zo-
stały ogólnodostępne place zabaw dla dzieci. Można za-
tem stwierdzić, że stworzona została baza do zdrowego 
spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców - od naj-
młodszych  dzieci,  poprzez  młodzież  szkolną,  poza-
szkolną do ludzi dorosłych, a także seniorów. Z myślą
o seniorach wykonano świetlicę wiejską w Wilkowej,
a w pozostałych miejscowościach przeprowadzono re-
monty i doposażenia istniejących świetlic.

Kolejnym projektem infrastrukturalnym realizowa-
nym w tym roku była budowa 180 oczyszczalni przydo-
mowych w miejscowości Słupiec, Budziska, Gace Słu-
pieckie, Szczebrzusz i Zalesie.

Zakupione zostało 32 komplety pojemników do se-
lektywnej  zbiórki  odpadów,  które  są  rozstawione  we 

wszystkich miejscowościach w gminie. Został również 
wykonany remont Stacji Uzdatniania Wody i realizowa-
na jest budowa boksów garażowych dla OSP Łubnice.

Wszystkie  inwestycje  były  współfinansowane  ze 
środków  unijnych  (Regionalny  Program  Operacyjny 
Województwa  Świętokrzyskiego,  Program  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) oraz z dotacji budżetu państwa na 
poziomie 60- 90 %.

Prowadzone były także bieżące remonty dróg gmin-
nych  (rowy,  przepusty)  i  remonty placówek  oświato-
wych. W przyszłym roku będzie kontynuowana budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków- II etap w miej-
scowościach: Beszowa, Orzelec Mały, Czarzyzna, Rej-
terówka,  Przeczów,  Zofiówka,  Łubnice  i  Wolica  oraz 
rewitalizacja centrum miejscowości Łubnice w ramach 
PROW.

Wiele  inwestycji  zostało  zrealizowanych w 2011 
roku, a co znajduje się w planie inwestycyjnym na 
przyszły rok?

Plany inwestycyjne na 2012 rok są również bardzo 
ambitne. Ich realizacja zależeć jednak będzie od wiel-
kości pozyskanych środków finansowych ze źródeł ze-
wnętrznych. Planujemy remonty i modernizacje kolej-
nych  odcinków  dróg  gminnych  w  ramach  usuwania 
skutków  powodzi,  rozpoczęcie  realizacji  kolejnego 
wniosku na budowę 64 oczyszczalni ścieków, oraz za-
kończenie prac nad projektami  kontynuowanymi.  Pla-
nowane jest również przystąpienie do prac projektow-
ych budowy gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kana-
lizacyjnej  dla  mieszkańców  nie  objętych  programem 
budowy oczyszczalni przydomowych, a także wykona-
nie aktualizacji studium uwarunkowań zagospodarowa-
nia  przestrzennego,  co  umożliwi  łatwiejszą  realizację 
programu zalesień. 

A co  zaliczyłaby  Pani  do  swoich  największych 
sukcesów?

Sukcesem  jest  dobrze  rozwinięta  infrastruktura, 
szczególnie drogowa, a także bardzo dobra baza lokalo-
wa placówek oświatowych. Nadmienić należy, że roz-
budowa  infrastruktury  następuje  głównie  w  oparciu
o środki zewnętrzne. Obciążenia finansowe mieszkań-
ców  należą  do  najniższych  w  województwie  święto-
krzyskim, jednak coraz trudniej pozyskiwać środki bez 
zapewnionego poziomu udziału funduszy własnych.

Dodać należy, że ten sukces to efekt dobrej współ-
pracy Rady Gminy, Sołtysów i mieszkańców. Zawsze to 
podkreślam, gdyż wiem, że rozwój gminy wymaga har-
monijnego działania wielu osób, a nie tylko jest zasługą 
wójta.

Koniec roku to czas podsumowań. Jak podsumo-
wałaby Pani mijający rok?

Mijający rok to czas dobry dla Gminy Łubnice. Zre-

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z u rzędu. . .

Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice



4

alizowano dużo ambitnych projektów inwestycyjnych. 
Natura również nam sprzyjała i nie byliśmy dotknięci 
kataklizmem powodzi,  chociaż ze względu na pogodę 
były trudności  w zbiorze  plonów.  Wiele  działań było 
prowadzonych w związku z usuwaniem skutków powo-
dzi z ubiegłego roku. W ramach robót publicznych pra-
cowało 182 rolników wykonując prace na rzecz swoich 
miejscowości. 

Podsumowując należy stwierdzić, że 2011 rok to rok 
dobry i  wymagający dużego nakładu pracy ze  strony 
urzędu gminy. Oby następne nie były gorsze...

Jakie ma Pani marzenia?
Zawodowe: to dalszy rozwój gminy w strefie infra-

strukturalnej i społecznej prowadzący do wyższego po-
ziomu życia mieszkańców i dalsza praca na rzecz za-
spokajania oczekiwań mieszkańców. Prywatne: to być 
zdrowym i cieszyć się sympatią i zrozumieniem osób 
bliskich.

Życzę spełnienia marzeń na płaszczyźnie zawodo-
wej i osobistej. Pani Wójt, przed jakimi największy-
mi wyzwaniami teraz Pani stoi?

Nadchodzący  rok  niesie  wiele  niewiadomych  ze 
względu na kryzysową sytuację w Europie. Z pewno-
ścią odbije się to niekorzystnie na poziomie życia Pola-
ków,  a  więc  i  mieszkańców  naszej  gminy.  Sytuacja
w rolnictwie staje się coraz trudniejsza, a dochody co-
raz niższe. I to chyba będzie największym wyzwaniem 
dla naszej Małej Ojczyzny.

Jakie są Pani zainteresowania i jak spędza Pani 
wolny czas?

Praca wójta jest bardzo absorbująca i czasochłonna. 
Brak  wolnego czasu  to  niewątpliwy mankament  tego 
stanowiska. Jeżeli jednak znajduję chwilę wolnego cza-
su to poświęcam go na przeczytanie dobrej książki lub 
obejrzenie ciekawego filmu.

Co chciałaby Pani osiągnąć w ciągu obecnej ka-
dencji?

Obecna kadencja to realizacja kolejnych projektów 
podnoszących poziom życia mieszkańców, a więc pro-
jekty infrastrukturalne: budowa dróg, inwestycje zwią-
zane  z  ochroną  środowiska,  oświatą.  Musimy 
zwiększyć  nacisk  na  rozwój  intelektualny  i  fizyczny 
młodego pokolenia udostępniając większy wybór zajęć
w Centrum Kultury w Łubnicach  oraz  w świetlicach 
wiejskich. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży jest gwarancją na wychowanie ludzi 
lepiej  radzących sobie  w coraz bardziej  konkurencyj-
nym świecie.

Aby  zostać  wójtem  gminy  trzeba  mieć  wizję, 
strategię czy odwagę?

Trzeba mieć wizję, strategię i odwagę. Bardzo waż-
nym czynnikiem jest umiejętność przekonywania i zjed-

nywania  ludzi  do  realizacji  swoich  planów.  Czasami 
ciekawe pomysły mogą upaść jeżeli nie będzie akcepta-
cji radnych i mieszkańców. 

Gmina Łubnice to urokliwe miejsce. Co Pani zda-
niem powinni zobaczyć turyści, którzy zdecydują się 
przyjechać do naszej gminy na weekend?

Gmina Łubnice to miejsce dla turysty szukającego 
odpoczynku od zgiełku,  pośpiechu i  szybkiego tempa 
życia. Polecam zwiedzanie zabytkowego Kościoła pw. 
św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej, Zakonu Trynitarzy
w  Budziskach,  pozostałości  po  Zespole  Pałacowo- 
Ogrodowym w Łubnicach. Dla miłośników przyrody są 
ciekawe i urokliwe miejsca, gdzie można pospacerować 
zbierając  grzyby  lub  wyciszyć  się  przy  wędkowaniu 
nad Wisłą.

Jakie najważniejsze problemy mieszkańców gmi-
ny  zauważyła  Pani  od  początku  pełnienia  funkcji 
wójta?

Zdecydowana większość mieszkańców gminy to rol-
nicy. Problemy które ich nękają są podobne jak na całej 
polskiej  wsi:  tzn.  niska  opłacalność  produkcji  rolnej, 
brak stabilności  w polityce rolnej,  kłopoty z rynkami 
zbytu.  Kolejny  problem  mieszkańców  to  bezrobocie. 
Brak dużych zakładów pracy w regionie zmusza wiele 
osób do poszukiwania pracy za granicą. Coraz więcej 
osób pracuje po kilka miesięcy w roku u zagranicznych 
pracodawców.  Odbija  się  to  negatywnie  na  życiu  ro-
dzinnym i  wychowaniu dzieci.  Negatywny wpływ na 
życie  mieszkańców mają  też  często  powtarzające  się 
kataklizmy powodziowe. Powodują one straty material-
ne i konieczność usuwania skutków powodzi, ale wpły-
wają również na wyzwalanie negatywnych emocji pro-
wadzących do zachwiania relacji międzyludzkich.

Czy praca wójta jest trudna?
W mojej ocenie praca wójta to odpowiedzialne, da-

jące satysfakcję, lecz trudne zadanie. Jak każde zajęcie 
ma  swoje  dobre  i  złe  strony.  Najwięcej  zadowolenia 
daje  możliwość  pomocy  innym  osobom.  Ważne  jest 
również poczucie dobrze spełnionego zadania na miarę 
posiadanych przez gminę możliwości, choć nie zawsze 
odpowiadające w pełni oczekiwaniom mieszkańców.

Czego życzyłaby Pani sobie i mieszkańcom gminy 
Łubnice na Nowy Rok?

Wszystkim  mieszkańcom  Gminy  Łubnice  na  ten 
Nowy- 2012- Rok życzę zdrowia, zadowolenia, satys-
fakcji w życiu rodzinnym i zawodowym oraz poczucia 
spokoju i bezpieczeństwa.

W  imieniu  swoim  i  całej  redakcji  kwartalnika 
życzę, by spełniły się wszystkie plany i zamierzenia, 
zarówno  w  życiu  rodzinnym,  jak  i  zawodowym. 
Dziękuję za rozmowę

Aleksandra Stachniak
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Inwestycje gminne
W miesiącach czerwiec – wrzesień 2011 roku zosta-

ła zrealizowana inwestycja pn. „Budowa boiska wielo-
funkcyjnego oraz adaptacja pomieszczenia na świe-
tlicę wiejską w miejscowości Wilkowa gm. Łubnice” 
w ramach działania „Odnowa i  rozwój  wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 
2013. W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykona-
no  boisko  wielofunkcyjne  (w  skład  którego  wchodzi 
boisko do siatkówki, do piłki ręcznej,  do koszykówki
2 szt.), boisko do piłki nożnej, do piłki plażowej, bież-
nia ze skocznią. Wykonano również adaptację pomiesz-
czeń znajdujących się  w budynku szkolnym na świe-
tlicę wiejską na łączną kwotę 579 605,94 zł

Zrealizowano  inwestycję  w  ramach  Programu 
Rządowego ,,Radosna Szkoła" pn. ,,Budowa obiek-
tów małej architektury - plac zabaw dla dzieci- Ra-
dosna Szkoła- Budziska i Gace Słupieckie gm. Łub-
nice" (Budziska – 119 110,03 zł, Gace Słupieckie- 126 
791,32 zł)

Odbudowa drogi gminnej nr 001877T w miejsco-
wości  Gace  Słupieckie-  drogi  powodziowe.  Termin 
zakończenia:  30  listopad  2011  rok.  Wartość  zadania: 
158 011,95 zł

Odbudowa dróg gminnych Łubnice nr 001675T, 
Wolica-  Góra  nr  001979T,  Wilkowa  nr  001940T- 
drogi powodziowe. Termin zakończenia inwestycji: 30 
listopad 2011 rok. Wartość zadania: 748 744,97 zł

Odbudowa  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Łubni-
cach-  inwestycja  współfinansowana  przez  WFO-
ŚiGW  w  Kielcach.  Termin  zakończenia  inwestycji:
30 sierpień 2011 rok. Wartość zadania: 116 789,31 zł

Zrealizowano I etap „Kompleksowe zagospodaro-
wanie  przestrzeni  publicznej  i  poprawa  estetyki  
w centrum miejscowości Łubnice”, w ramach działa-
nia ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, którego 
wartość wyniosła 136 613,36 zł. Natomiast II etap jest 
w trakcie realizacji,  przewidywane zakończenie na 30 
czerwca 2012 r.

Przebudowa drogi  gminnej  nr 001949T Orzelec 
Duży przez wieś w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy  Dróg  Lokalnych.  Termin  zakończenia 
inwestycji:  31  sierpień  2011  rok.  Wartość  zadania:
754 325,54 zł

„Otwarta  Strefa  Rekreacji  w  miejscowościach 
Budziska  i  Gace  Słupieckie”-  współfinansowane
z  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dorzecze  Wisły”
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Plac zabaw w Budziskach

Przebudowa centrum Łubnic

Plac zabaw w Gacach Słupieckich
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w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strate-
gii  Rozwoju PROW 2007- 2013 „Odnowa i rozwój 
wsi”.  Termin  zakończenia  inwestycji:  31  październik 
2011 rok.  Wartość zadania:  645 076,13 zł  (Budziska- 
286 498,72 zł, Gace Słupieckie- 339 339,41 zł)

„Budowa zespołu obiektów sportowych w Łubni-
cach”- współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. „In-
westycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki 
i sportu” Osi 5 ,,Wzrost jakości infrastruktury spo-
łecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, tu-

rystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 
2013. Termin zakończenia inwestycji: 30 listopad 2011 
rok. Wartość zadania:2 404 915,33 zł

Przebudowa  dróg  gminnych  w  miejscowości 
Beszowa  nr  001937T,  nr  0011662T  i  nr  001661T 
drogi  powodziowe.  Termin zakończenia  inwestycji:
31 sierpień 2011. Wartość zadania: 610 088,43 zł

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych 
w  miejscowości  Budziska  uszkodzonych  w wyniku 
powodzi  maj-  czerwiec  2010  –  współfinansowana
z  środków  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Ornych. 
Termin zakończenia inwestycji:  30 listopad 2011 rok. 
Wartość zadania: 79 691,70 zł. 

Przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  dla  gminy 
Łubnice- współfinansowane z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na  lata  2007-  2013  Działanie  321  „Podstawowe 
usługi  dla gospodarki  i  ludności  wiejskiej”.  Termin 
zakończenia inwestycji I i II etapu – 31 lipiec 2012 rok. 
Wartość  zadania:  2  752  317,13  zł.  W  roku  2011 
wykonano I etap inwestycji tj. 180 szt. oczyszczalni na 
wartość 2 052 469,70 zł

źródło: UG Łubnice

SMS-y informacyjne
Zapraszamy do zarejestrowania się w przygoto-

wanych  bezpłatnych  serwisach  informacyjnych 
SMS. Rejestrując się w serwisach otrzymacie Państwo 
najważniejsze lokalne informacje w postaci wiadomości 
SMS. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest sku-
teczne  i  szybkie  przekazanie  do  Państwa ostrzeżenia. 
Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą Pań-
stwu szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia 
i pozwolą uniknąć strat materialnych. Również bardzo 
przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach, waż-
nych wydarzeniach i imprezach na terenie gminy. 

Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu 
codziennego życia mieszkańców powstał Samorządowy 
Informator SMS.

Jak się zarejestrować, aby otrzymywać bezpłatne 
informacje SMS?
1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysy-

łania wiadomości SMS
2. Jako wiadomość wpisz z poniższej  tabeli  wybrany 

kod rejestrujący
3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę

i brak odstępów
4. Wyślij SMS* na numer 661 000 112
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wy-

branym serwisie
6. Do wybranego serwisu rejestrujesz się przez wysła-

nie jednego SMS*
7. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 

www.sisms.pl
*Koszt SMS za zarejestrowanie lub wyrejestrowanie z systemu zgodny z 
cennikiem  właściwego  operatora  telefonii  komórkowej  w  którym 

Użytkownik posiada telefon komórkowy.

Serwis 
informacyjny Kod rejestrujący Kod 

wyrejestrowujący

Beszowa Tak.tsz02b Nie.tsz02b

Borki Tak.tsz02bo Nie.tsz02bo

Budziska Tak.tsz02bu Nie.tsz02bu

Czarzyzna Tak.tsz02c Nie.tsz02c

Gace Słupieckie Tak.tsz02gs Nie.tsz02gs

Góra Tak.tsz02g Nie.tsz02g

Grabowa Tak.tsz02gr Nie.tsz02gr

Łubnice Tak.tsz02l Nie.tsz02l

Łyczba Tak.tsz02ly Nie.tsz02ly

Orzelec Duży Tak.tsz02od Nie.tsz02od

Orzelec Mały Tak.tsz02om Nie.tsz02om

Przeczów Tak.tsz02p Nie.tsz02p

Rejterówka Tak.tsz02r Nie.tsz02r

Słupiec Tak.tsz02s Nie.tsz02s

Szczebrzusz Tak.tsz02sz Nie.tsz02sz

Wilkowa Tak.tsz02w Nie.tsz02w

Wolica Tak.tsz02wo Nie.tsz02wo

Zalesie Tak.tsz02z Nie.tsz02z

Zofiówka Tak.tsz02zo Nie.tsz02zo
źródło: UG Łubnice
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Co nowego w szkole w Gacach Słupieckich
W roku 2011 nasza szkoła położyła duży nacisk na 

odnowę bazy lokalowej. 
Przeprowadzony został  generalny remont  budynku 

szkoły.  W bieżącym roku szkolnym Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w  Gacach  Słupieckich  wzbogaciła  się
o kompleks boisk sportowych. W skład obiektu sporto-
wego  wchodzą:  boisko  wielofunkcyjne  (piłka  ręczna, 
siatkówka, koszykówka, tenis ziemny), boisko trawiaste 
do piłki nożnej, 60 metrowa bieżnia i skocznia w dal. 
Wszystkie boiska są nowoczesne, wybudowane w naj-
nowszych  technologiach  z  certyfikatami  bezpieczeń-
stwa. Wartość inwestycji wyniosła 339 tysięcy złotych
i została sfinansowana ze środków unijnych w ramach 
działania  „Odnowa i  rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Przy szkole  powstał  również nowoczesny plac  za-
baw.  Jego budowa była  możliwa dzięki  przystąpieniu 
szkoły  do  rządowego  programu  „Radosna  Szkoła”. 
Wartość  inwestycji  to  126 tysięcy złotych.  50% war-
tości  placu  zabaw została  sfinansowana  przez  Gminę 
Łubnice.  W  ramach  programu  „Radosna  Szkoła” 
otrzymaliśmy również pomoce dydaktyczne do wypo-
sażenia  miejsce zabaw w szkole  dla  dzieci  klas  pier-
wszych na kwotę 6 tysięcy złotych. 

Nasza szkoła wzbogaciła się także o szereg pomocy 
dydaktycznych zarówno dla maluchów, jak i  uczniów 
starszych.  Zakupiono  oraz  pozyskano  od  sponsorów 

pomoce  dydaktyczne  do  nauki  przyrody,  matematyki, 
muzyki.  Uzupełniono  księgozbiór  biblioteki  szkolnej. 
Mając takie nowoczesne wyposażenie mamy pewność, 
że dzieci będą chętnie bawić się i uczyć.

KALENDARIUM

Cyklicznie odbywają się zajęcia w terenie na eduka-
cyjnych  ścieżkach  przyrodniczych  i  historycznych.
W tym roku szkolnym takie lekcje odbyły się dla klas 
IV  –  VI  w  rezerwacie  Zamczysko  Turskie  oraz
w  Pustelni  Złotego  Lasu  w  Rytwianach.  Dzieci  klas
I – III uczestniczyły w zajęciach na ścieżce edukacyjnej
w Czernicy.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
w akcji „Sprzątanie Świata”.

Organizujemy  akademie  z  okazji  ważnych  świąt 
państwowych, ślubowanie I klasy, zabawę andrzejkową 
i choinkową oraz jasełka.

Bardzo ciekawe było tegoroczne spotkanie z Miko-
łajem  zorganizowane  we  współpracy  z  rodzicami. 
Wszystkie dzieci z naszej szkoły otrzymały paczki nie-
spodzianki.

Bardzo dobrze układa się współpraca naszej szkoły
z Caritas Diecezji Sandomierskiej. Ta organizacja służy 
pomocą naszym dzieciom od wielu lat. Dzięki pomocy 
Caritas możliwy był wyjazd uczniów na kolonię oraz na 
zieloną szkołę. Na początku bieżącego roku szkolnego 
dzieci otrzymały pomoc finansową na zakup podręczni-
ków, a także przybory szkolne.

W tym  rok  zakończyła  się  realizacja  trzyletniego 
programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy”. Program był realizowany ze środków unij-
nych.  W ramach  programu  dzieci  z  trzech  kolejnych 
klas  pierwszych  uczestniczyły  w  zajęciach  dodatko-
wych rozwijających ich predyspozycje. Udział w pro-
jekcie pozwolił  również na wzbogacenie bazy dydak-
tycznej dla klas młodszych.

Agnieszka Cyranowska
Renata Domagała

Z życia szkoły podstawowej w Łubnicach
Nowy rok szkolny 2011/2012 w Publicznej Szkole 

Podstawowej  im.  Wojciecha  Skuzy w  Łubnicach  za-
inaugurował  działalność  oddziału  przedszkolnego  dla 
dzieci w wieku 3-4 lat. Jest to pierwszy taki oddział na 
terenie  gminy.  Powstał  głównie  dzięki  inicjatywie  
Organu  Prowadzącego,  który  wychodząc  naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
zorganizował i przeznaczył odpowiednią ilość środków 
finansowych  na  utworzenie  oddziału.  Pomysł  znalazł 
wśród  lokalnego  środowiska  duże  zainteresowanie. 
Obecnie  uczęszcza  do  niego  17  dzieci.  Uroczystego 
otwarcia  dokonała  pani  Anna  Grajko  Wójt  Gminy 
Łubnice, która podarowała naszym maluchom zabawki. 
Swój  pierwszy  dzień  w  przedszkolu  dzieci  spędziły
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w  dużej,  kolorowej  sali,  wśród  pięknych  zabawek. 
Zarówno w pierwszym dniu, jak i też w kilku kolejnych 
dniach rodzice mogli przebywać ze swoim dzieckiem, 
dzięki  czemu  proces  adaptacji  maluchów do  nowego 
środowiska przebiegał łagodniej.

Mamy nadzieję, że ten dodatkowy oddział na stałe 
zagości w murach naszej szkoły.

W ramach ,,Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju  Edukacji’’,  gdzie  szkoła  złożyła  wniosek, 
otrzymaliśmy pomoc rzeczową o wartości 11 016,60 zł. 
w  postaci  21  uczniowskich  zestawów  do  kształcenia 
kompetencji z matematyki. Głównym celem programu 

było stworzenie w regionie świętokrzyskim warunków 
równych szans edukacyjnych dla dzieci. Otrzymane ze-
stawy mają na celu kształcenie umiejętności rozwijania 
i wykorzystywania myślenia matematycznego. Również 
nauczyciele mogą doskonalić swój warsztat w zakresie 
wykorzystywania  nowoczesnych  narzędzi  dydaktycz-
nych.

W minionym roku szkolnym dobiegł końca general-
ny remont szkoły dzięki czemu warunki lokalowe ule-
gły znacznej poprawie.

Marzenna Dach

Wszechstronna... szkoła podstawowa w Wilkowej
W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele Publicznej 

Szkoły  Podstawowej  w  Wilkowej  opracowali  projekt
o nazwie "Wszechstronny rozwój Jasia – szansą na suk-
ces Jana"  współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Wniosek planu został poddany ocenie formalnej
i  merytorycznej  ekspertów  Świętokrzyskiego  Biura 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach. W ich opinii pro-
jekt został wybrany i zatwierdzony do realizacji spośród 
kilkuset  złożonych  projektów z  różnych  typów szkół 
naszego województwa. 

Projekt w całości skierowany był  do uczniów PSP
w Wilkowej i dzięki niemu zostały zorganizowane róż-
norodne  zajęcia  nadprogramowe,  rozwijające  podsta-
wowe umiejętności oraz wyrównujące szanse edukacyj-
ne:  język angielski,  koło  historyczne,  zajęcia  wyrów-
nawcze  i  rozwijające z  języka  polskiego,  matematyki 
oraz przyrody,  nowoczesne technologie komputerowe, 
zajęcia socjoterapeutyczne i sportowe. Ponadto uczest-
nicy projektu brali  udział w cotygodniowych lekcjach 
pływania  na  basenie  „Delfin”  w Połańcu.  W ramach 
projektu  zorganizowano  także  cztery  wycieczki 
krajoznawcze:  do  Inwałdu  i  Wadowic,  Kozłówki, 
Krakowa  oraz  Kielc  i  Jaskini  Raj,  a  ponadto  dwa 
wyjazdy do kina cyfrowego 3D w Krakowie i Kielcach 
na  projekcje  filmów:  „Cztery  żywioły”  i  „Gnomeo
i Julia”.

Realizacja  projektu  przyczyniła  się  przede 
wszystkim  do  uzyskania  lepszych  wyników  na 
sprawdzianie  szóstoklasisty  oraz  do  poszerzenia 
wiadomości  i  rozwinięcia  kluczowych  umiejętności 
uczniów.  Udział  w  zajęciach  pozwolił  dzieciom 
umocnić  poczucie  własnej  wartości,  wiarę  we własne 
możliwości,  rozwinąć  uzdolnienia  i  zainteresowania. 
Uczestnicy  projektu  nabyli  umiejętność  pływania, 
zwiedzili  wiele  ciekawych  miejsc.  Nauczyciele 
wskazali  swym  podopiecznym  wiele  sposobów  na 
pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu.

W październiku br. przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Wilkowej został oddany do użytku kompleks 
obiektów  sportowych  oraz  nowoczesny  plac  zabaw 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W skład kom-

pleksu  sportowego  wchodzą:  boisko  wielofunkcyjne, 
boisko do piłki plażowej, siatkowej oraz do piłki nożnej 
i bieżnia. Nowe boiska będą służyły zarówno uczniom 
szkoły  podstawowej,  jak  i  wszystkim  mieszkańcom 
okolicznych wiosek.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:
• 26 stycznia 2011 r. - Dzień Babci i Dziadka – zorga-

nizowany w  przedszkolu  przez  panią  Izabelę  No-
wak.  Dzieci  wystąpiły w przedstawieniu  pt.  „Rok
i jego miesiące” oraz zaprezentowały śląski  taniec 
Koziorajka.  Po części  artystycznej  wszyscy goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek;

• 18 maja 2011 r. - Dni Oświaty Książki i Prasy – pani 
Bożena Głogowska wraz z uczniami  przygotowała 
przedstawienie pt. „Szafa babuni”;

• 11 czerwca 2011 r. - festyn rodzinny „Mama, Tata
i Ja”, w trakcie którego rodzice oraz zaproszeni go-
ście mieli  okazję wysłuchać koncertu „Muzyka łą-

czy pokolenia” przygotowanego przez chór szkolny 
oraz  obejrzeć  występ  przedszkolaków.  Po  części 
artystycznej  rozpoczęło  się  wspólne  grillowanie, 
biesiadowanie, a także rozgrywki sportowe;

• 26  września  2011  r.  –  udział  uczniów  w  akcji 
„Sprzątanie Świata”;

• 13 października 2011 r. – uroczysta akademia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej;

• 20  października  2011  r.  –  Ślubowanie  uczniów 
pierwszej klasy;

• 10 listopada 2011 r. – akademia z okazji 93 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Monika Pyrz
Marcin Reczek

Gimnazjum na A i B
W dniach 26.  10.  2011 -  08.  11.  2011 r.  w Publi-

cznym Gimnazjum w Łubnicach dokonano całościowej 
ewaluacji  zewnętrznej.  Badania  zostały  przepro-
wadzone  przez  zespół  wizytatorów  ds.  Ewaluacji,
w  skład  któ-rego  weszli:  Alina  Kubik  oraz  Jerzy 
Łodygowski.

Ewaluacja - na czym polega ten proces?
Jest to zbieranie i analizowanie informacji:

• o  efektach  działalności  dydaktycznej,  wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły (na podstawie danych informujących o wy-
nikach  pracy  szkoły  odzwierciedlonych  w  umie-
jętnościach,  zachowaniach,  postawach,  działaniach 
uczniów i  w osiąganych przez nich rezultatach na 
różnego rodzaju testach, egzaminach),

• o procesach zachodzących w szkole (na podstawie 
danych,  które  informują o procesach i  działaniach 
zachodzących i  podejmowanych w szkole,  a decy-
dujących  o  sposobie  funkcjonowania,  charakterze 
szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożą-
danych efektów),

• o funkcjonowaniu  szkoły w środowisku lokalnym,
w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami 
uczniów (na podstawie danych informujących o spo-
sobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu 
w  środowisku  oraz  wykorzystaniu  tych  zasobów
w procesie nauczania i uczenia się),

• o  zarządzaniu  szkołą  (na  podstawie  danych  infor-
mujących o sposobach zarządzania decydujących

• o jakości działań podejmowanych w szkole.
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie 

poziomu spełniania  przez szkołę  wymagań zawartych
w  załączniku  do  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji 
Narodowej  z  dnia  7  października  2009  r.  w  sprawie 
nadzoru pedagogicznego.

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu pozio-
mach:
• A - oznaczający  bardzo wysoki stopień wypełnia-

nia wymagania przez szkołę.
• B -  oznaczający  wysoki  stopień wypełniania wy-

magania przez szkołę.
• C - oznaczający średni stopień wypełniania wyma-

gania przez szkołę.
• D -  oznaczający podstawowy stopień wypełniania 

wymagania przez szkołę.
• E - oznaczający  niski stopień wypełniania wyma-

gania przez szkołę.

Badaniem objęto: uczniów (ankieta i wywiad grupo-
wy),  rodziców (ankieta i  wywiad grupowy) i  nauczy-
cieli  (ankieta  i  wywiad  grupowy).  Przeprowadzono 
wywiad  indywidualny  z  dyrektorem szkoły,  grupowy
z przedstawicielami  samorządu lokalnego i  partnerów 
szkoły,  grupowy z  pracownikami  niepedagogicznymi,
a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony 
raport,  który obejmuje  17 wymagań ujętych  w 4 ob-
szary działania szkoły.

Raport  w  całości  został  zamieszczony  na  stronie:
http://www.npseo.pl/action/raports/swietokrzyskie/

Przedstawiamy wyniki oceny naszej szkoły: 
A (bardzo wysoki stopień) - 3 wymagania
B (wysoki stopień) – 14 wymagań

Wymaganie
Poziom 

spełniania 
wymagania

Obszar: Efekty

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego,  egzaminu  maturalnego
i  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje 
zawodowe

B

Uczniowie  nabywają  wiadomości  i  umieję-
tności B

Uczniowie są aktywni B

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Respektowane są normy społeczne B

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B

Oferta  edukacyjna  umożliwia  realizację 
podstawy programowej B

Procesy edukacyjne mają charakter  zorgani-
zowany B

Procesy  edukacyjne  są  efektem  współ-
działania nauczycieli B

Kształtuje się postawy uczniów B

Prowadzone  są  działania  służące  wyrówny-
waniu szans edukacyjnych B

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane  są  zasoby  środowiska  na 
rzecz wzajemnego rozwoju A

Wykorzystywane  są  informacje  o  losach 
absolwentów B

Promowana jest wartość edukacji B

Rodzice są partnerami szkoły B

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach A

Sprawowany  jest  wewnętrzny  nadzór 
pedagogiczny A

Szkoła lub placówka ma odpowiednie waru-
nki lokalowe i wyposażenie B

Należy cieszyć się z tak wysokich wyników i życzyć 
sobie jeszcze lepszych w przyszłości.

Dobiega końca „stary” rok, wkrótce powitamy nowy 
2012.  Jaki  okaże się  dla  gimnazjalistów i  nauczycieli
z  Publicznego Gimnazjum w Łubnicach? Czy równie 
pracowity  i  pełen  wydarzeń  jak  ten,  który  odchodzi
w przeszłość? 

Od września do grudnia działo się wiele.

Oto niektóre fakty z życia naszej szkoły:

Wrzesień:
• Nowy rok  szkolny 2011/2012 rozpoczął  uroczysty 

apel;  w  szeregi  braci  uczniowskiej  wstąpili  nowi 
„pierwszoklasiści”.

• Dzień  Chłopaka  uczciliśmy  nie  tylko  wierszem
i piosenką. Chłopcy zostali obdarowani przez kole-
żanki drobnymi upominkami.
Październik:

• Święto Edukacji Narodowej. Inscenizację pt. „Długa 
przerwa” przygotowali  uczniowie klas  pierwszych,
a grupa teatralno - kabaretowa z klasy IIB przedsta-
wiła  skecz  zatytułowany „Walory Maryśki”,  który 
wprowadził wszystkich w wesoły nastrój. 

• Rozpoczęła się całościowa ewaluacja pracy gimna-
zjum przez zespół wizytatorów.

• Staliśmy  się  posiadaczami  tablicy  interaktywnej, 
dzięki  której  lekcje  będą efektywniejsze i  bardziej 
atrakcyjne dla uczniów.

• Gościliśmy  grupę  teatralną;  uczniowie  obejrzeli 
spektakl  profilaktyczny  pt.  „Urodziny”,  podejmu-
jący problem niepełnosprawności dzieci.

• Samorząd  szkolny  zorganizował  zbiórkę  zniczy
z przeznaczeniem na groby powstańców na pobli-
skich cmentarzach.

Listopad:
• 93. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Ten dzień 

uświetniła uroczysta akademia, przygotowana przez 
klasę IIA; okazała się ciekawą lekcją historii  i pa-
triotyzmu.

• W kinie „Impresja” w Połańcu obejrzeliśmy film pt. 
„Bitwa warszawska” w reż. Jerzego Hoffmana.

• Rozpoczęły się konkursy przedmiotowe.
• Dzięki  współpracy  szkoły  z  Gminną  Komisją  ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych przy UG w Łubnicach młodzież uczestniczyła
w kilkudniowych warsztatach profilaktycznych, rea-
lizujących  program  „Noe”,  który  ma  charakter 
interwencyjny,  a  jego  zadaniem  jest  zapobieganie 
stratom występującym z powodu używaniu substa-
ncji  psychoaktywnych,  kształtowanie  trzeźwych 
obyczajów  poprzez  dostarczanie  wzorców  aserty-
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wnych oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdro-
wego stylu życia.

• Zakończyła  się  ewaluacja  zewnętrzna  przeprowa-
dzona przez zespół wizytatorów. Gimnazjum zostało 
wysoko  ocenione  w  17  wymaganiach  zawartych
w 4 obszarach.

• „Andrzejki” zorganizowano we współpracy z Cen-
trum Kultury w Łubnicach, które zapewniło sprzęt 
grający,  oprawę muzyczną i  oświetlenie dyskoteki,
a  także  wróżby  stosowne  do  okoliczności  tego 
„magicznego” wieczoru.

Grudzień:
• Rozpoczął  się  cykl  imprez  mikołajkowych,  wśród 

których:.
* nie zabrakło św.  Mikołaja;  pojawił  się w szkole
i obdarował prezentami grzecznych gimnazjalistów.
*  trwała  corocznie  organizowana  przez  samorząd 
szkolny akcja charytatywna:  zbiórka środków czy-
stości,  zabawek,  artykułów  szkolnych  dla  dzieci
z Domu Dziecka w Pacanowie.
* odbył się „Turniej mikołajkowy” - międzyszkolne 
rozgrywki w piłkę siatkową dziewcząt z gimnazjów:
z Połańca, Ratajów i Łubnic; dochód ze sprzedaży 
biletów  został  przeznaczony  dla  podopiecznych
z DD w Pacanowie.
* zorganizowano kiermasz ciast. Wypieki, które były 

dziełem  rąk  uczennic  lub  mam  gimnazjalistów, 
rozeszły się jak „ciepłe bułeczki” - dochód ze sprze-
daży przeznaczono również na DD w Pacanowie.

• obejrzeliśmy film „Trzej  muszkieterowie”  w kinie
w Połańcu.

• przeprowadzony został próbny egzamin dla uczniów 
klas  trzecich,  zorganizowany  przez  Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Łodzi; uczniowie pisali 
część  humanistyczną,  matematyczno-przyrodniczą
i językową.

• zorganizowany został  kolejny próbny egzamin  dla 
uczniów klas trzecich,  tym razem przeprowadzony 
dzięki  współpracy  z  Wydawnictwem  Pedagogicz-
nym „OPERON”;  uczniowie  pisali  część  humani-
styczną, matematyczno-przyrodniczą i językową.

• nastąpił  odbiór  kompleksu  boisk,  dzięki  którym 
młodzież  będzie  rozwijała  swe  sportowe  pasje
i  uzdolnienia,  a  także  dbała  o  właściwy  rozwój
i kondycję fizyczną.

• gościliśmy dyrektorów  gimnazjów  i  szkół  podsta-
wowych  z  powiatu  staszowskiego  na  uroczystej 
konferencji  z  udziałem  pracowników  Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.

• „stary”  rok  pożegnaliśmy  tradycyjnymi  jasełkami
i uroczystą wigilią szkolną. 

Agnieszka Gręda

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
1 grudnia w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach 

odbył się Mikołajkowy Turniej piłki siatkowej dziew-
cząt. W zawodach uczestniczyły 3 drużyny. 

W pierwszym meczu dziewczęta z naszej szkoły wy-
grały  3:0  w  setach  z  rówieśniczkami  z  Rataj,  które
w drugim meczu uległy Gimnazjum z Połańca w takim 
samym stosunku setów.

W ostatnim meczu dnia nasze gimnazjalistki niestety 
przegrały 3:0 z uczennicami z Połańca, zajmując osta-
tecznie drugie miejsce. 

W  składzie  drużyny  Publicznego  Gimnazjum
w  Łubnicach  znalazły  się:  Katarzyna  Kostera,  Aneta 
Chruzik,  Magdalena  Kozioł,  Ewelina  Rybak,  Paulina 
Durma, Aneta Staniszewska, Magdalena Rybak, Domi-
nika  Kleszcz,  Joanna  Domagała,  Magdalena  Mróz, 
Agnieszka Staworzyńska, Kinga Szeliga. 

Łukasz Łygan

 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDU KACJA

Turniej trwa...

Drużyna wraz z opiekunem
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Podsumowanie roku w OSP Łubnice
Bieżący rok upłynął w miarę spokojnie, na terenie 

naszej gminy nie było większych, poważnych interwen-
cji. Wyjazdów bojowych odnotowaliśmy 24, w tym:
• 10 wyjazdów do pożaru;
• 10 wyjazdów do zdarzeń drogowych;
• 2 poszukiwania zaginionych osób;
• 1 poszukiwanie topielca;
• 1 pompowanie wody z piwnic.

W akcjach tych brały udział  dwa samochody stra-
żackie: ciężki Star 266 oraz lekki Volkswagen transpor-
ter.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

www.osplubnice.cba.pl

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Łubnicach,  gdzie 
można  zapoznać  się  z  dodatkowymi  informacjami
o  funkcjonowaniu  jednostki  oraz  obejrzeć  ciekawą 
galerię zdjęć.

Główną  uwagę  skupiliśmy  na  szkoleniach.  Dwu-
dziestu druhów strażaków ukończyło już kursy, a kilku-
nastu jest jeszcze w trakcie szkoleń.

Są  to  kursy szeregowców OSP,  młodszych  sterni-
ków, dowódców drużyn, nawigatorów LPR.

Dobiega końca również inwestycja „Budowa garaży 
dla samochodów strażackich OSP Łubnice.

Mariusz Bolon

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

OSP

Kolizja drogowa w Łubnicach

Zawody strażackie Beszowa 2011r.

Akcja gaśnicza

Nowopowstałe garaże OSP Łubnice

Zintegrowany pokaz ratownictwa drogowego na Festynie  
Rodzinnym w Łubnicach

http://www.osplubnice.cba.pl/
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Uczniowskie Andrzejki
Popularne i lubiane Andrzejki są zaczerpnięte z tra-

dycji ludowej. Współcześnie są one przede wszystkim 
pretekstem do wspólnych zabaw oraz okazją do wróżb
i przepowiedni.

By  tradycji  stało  się  zadość,  w  Centrum  Kultury
w Łubnicach w dniu 22 listopada 2011 roku odbyła się 
zabawa andrzejkowa,  w której  brali  udział  uczniowie 
klas IV – VI szkół  podstawowych z Gac Słupieckich
i Wilkowej.

Zabawa  ta  miała  na  celu  podtrzymanie  tradycji
andrzejkowych, integracje uczestników oraz dostarcze-
nie miłych wrażeń. 

W programie imprezy były oczywiście tańce, kon-
kursy i wróżby andrzejkowe. Wszyscy chętni mogli po-
znać swoją przyszłość na różne sposoby: z kart, kolo-
rów, cyfr czy imion. Każdy uczestnik zabawy za pomo-
cą wróżb mógł przekonać się, jakie imię będzie miała 
jego sympatia, jakie czekają go przygody i ważne wy-
darzenia.

W  przerwie  dzieci  miały  możliwość  skorzystania

z poczęstunku w postaci: kanapek, rogalików i soków. 
Wszystko  to  przebiegało  w  miłym  nastroju  pełnym 
uśmiechu i radości. 

Z przyjemnością można było obserwować, jak wspa-
niale potrafią się wspólnie bawić uczniowie obu szkół.

Niezapomniana także okaże się z pewnością impreza 
andrzejkowa, która odbyła się w dniu 23 listopada 2011 
roku w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach.

Młodzież  szkolna bawiła się znakomicie, dużym za-
interesowaniem  cieszyły  się  wróżby  andrzejkowe,
w których uczniowie licznie wzięli udział. Szczególnie 
interesująca okazała się zabawa w „Serce Imion”, gdzie 
każdy odważny, przekłuwając igłą serce, mógł poznać 
imię wybranki lub wybrańca swego serca. 

Chociaż  na  wróżby  andrzejkowe  należy  spojrzeć
z przymrużeniem oka, to z pewnością każdy z niecier-
pliwością będzie czekał następnych Andrzejek.

Ten listopadowy wieczór  na  długo zostanie  w pa-
mięci uczniów, a jeśli chodzi o andrzejkowe wróżby – 
kto wie, może się spełnią…

Aneta Śmiszek

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Wróżby andrzejkowe

Uczestnicy zabawy andrzejkowej w CK

Szaleństwom nie było końca...
Zabawa na całego...

KU LTU RA
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Powiatowa „MUZYCZNA JESIEŃ”
W dniu 24 listopada 2011 r. w Łubnicach odbył się 

Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Inicjato-
rem i  organizatorem było Centrum Kultury w Łubni-
cach. Patronat Honorowy nad imprezą objęło Starostwo 
Powiatowe  w  Staszowie.  Adresatami  konkursu  byli 
uczniowie  szkół  gimnazjalnych  zainteresowani  ję-
zykiem angielskim oraz muzyką i śpiewem. Celem była 
prezentacja  umiejętności  językowych  i  wokalnych 
uczniów,  popularyzacja  piosenki  anglojęzycznej,  wy-
miana doświadczeń muzycznych,  a także promowanie 
aktywności twórczej wśród młodzieży. 

Oficjalnego  otwarcia  konkursu  dokonała  Dyrektor 
Centrum Kultury – Aleksandra Stachniak, która przywi-
tała  serdecznie  uczestników,  jak  również  przybyłych 
gości. Następnie podziękowała za trud włożony w przy-
gotowanie występów, życząc wszystkim dobrej zabawy. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Kruzel - 
Starosta Powiatu Staszowskiego,  Anna Grajko -  Wójt 
Gminy Łubnice,  Marian  Komasara  -  Przewodniczący 
Rady Gminy Łubnice, Leszek Ziółek - Sekretarz Gminy 
Łubnice,  Danuta  Lasota  -  Skarbnik  Gminy  Łubnice, 
Wiesław Lasota - Dyrektor NBS Oddział Łubnice, Ma-
rian Gromny - Radny Gminy Łubnice, Jolanta Hynek - 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łubnicach. 

Na scenie zaprezentowało się 16 uczestników z po-
wiatu staszowskiego.  Byli  to  uczniowie szkół  gimna-
zjalnych z  Bogorii, Czajkowa, Łubnic, Połańca, Rusz-
czy, Rytwian, Sichowa Dużego, Staszowa i Szydłowa. 
Prezentowany repertuar był bardzo zróżnicowany. Poja-
wiły  się  utwory  takich  wykonawców  jak:  Whitney 
Houston,  Alexandra  Burke,  Michael  Jackson,  Roxette 
czy Katie Melua.

Występy młodych artystów – biorąc pod uwagę do-
bór repertuaru, poprawność językową, umiejętności wo-
kalne  oraz  ogólny wyraz  artystyczny –  oceniało  jury
w  składzie:  Aleksandra  Stachniak  –  Przewodnicząca, 
Izabela  Pszczoła  -  Członek,  Magdalena  Mazur  – 
Członek.

I miejsce: Wiktoria  Pikul,  Niepubliczne  Gimna
zjum w Sichowie Dużym

II miejsce: Agnieszka Krzyżanowska,  Publiczne  
Gimnazjum w Bogorii

III miejsce: Karolina  Ossolińska,  Publiczne  
Gimnazjum  im.  Królowej  Jadwigi  
w Połańcu

Wyróżnienia: Klaudia Łach, Publiczne 
Gimnazjum w Łubnicach
Alicja  Mikuśkiewicz,  Publiczne  
Gimnazjum w Rytwianach

Dodatkowym wyróżnieniem była sesja w studio na-
grań  Magdaleny  Mazur  dla  Aleksandry  Sołwińskiej
z Publicznego Gimnazjum w Ruszczy.

Wręczenia  dyplomów  i  nagród  dokonali  Starosta 
Staszowski  oraz  Wójt  Gminy  Łubnice.  Zwycięzcy 
otrzymali  nagrody  rzeczowe,  natomiast  pozostali 
uczestnicy gadżety ufundowane przez Centrum Kultury 
oraz Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Wszystkim  zwycięzcom  serdecznie  gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Cieszymy się, że mamy 
tak  zdolnych  młodych  wykonawców  w  naszym 
powiecie. Być może kogoś z nich posłuchamy i obej-
rzymy  w przyszłości na szklanym ekranie?:)

Aneta Śmiszek

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Laureatka konkursu Wiktoria Pikul

Uczestnicy konkursu

Gratulacje i nagrody od władz samorządowych

KU LTU RA
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Słodkie Mikołajki
Wizyta  Świętego  Mikołaja  to  oczekiwany  dzień 

przez wszystkie dzieci. Tak było i w tym roku. Od sa-
mego rana 7 grudnia 2011 r. w Centrum Kultury w Łub-
nicach z niecierpliwością czekały na niezwykłego go-
ścia  najmłodsze  dzieci  z  przedszkola  oraz  ze  szkół
w Budziskach, Gacach Słupieckich, Łubnicach i Wilko-
wej. 

Czas oczekiwania przebiegał w bardzo miłej atmos-
ferze, dzieci bawiły się znakomicie z klownem, wilkiem 
i skrzatem biorąc udział w licznych zabawach i konkur-
sach.  Dużą frajdę przyniosła zabawa na najlepiej tań-
czącą parę,  a także konkurs polegający na tym,  która
z drużyn najszybciej przeniesie bombkę na łyżce. Bez-
konkurencyjna  okazała  się  szkoła  w Gacach Słupiec-
kich. W przerwach zabawy dzieci częstowały się socz-
kami i cukierkami.

Ku  radości  dzieci  ten  oczekiwany  gość  nareszcie 
przybył, niosąc ze sobą ogromny worek z prezentami. 
Większość  uczestników  spotkania  powitała  Mikołaja
z radością, ale byli  i tacy,  którzy powitali  go ze stra-
chem przed rózgą. 

Sympatyczny jegomość z długą brodą  ucieszył się, 
że w tym roku czekało na niego w Łubnicach aż 175 
dzieci. Zachęcał je, aby były grzeczne, słuchały rodzi-
ców  oraz  wychowawców  w  przedszkolu  i  szkole, 
przestrzegał najbardziej niegrzecznych.

Spotkanie z  Mikołajem minęło w bardzo miłej  at-
mosferze, wszystkie dzieci zostały obdarowane prezen-
tami, a miły gość obiecał, że odwiedzi Centrum Kultury 
już za rok.

Aneta Śmiszek

Konkur s świąteczny rozstrzygnięty!
Boże  Narodzenie  to  czas  niezwykły,  czas  radości, 

odpoczynku od codzienności, refleksji oraz wspomnień, 
czas  adorowania  tradycji  chrześcijańskiej  i  ludowej. 
Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie szopek 
bożonarodzeniowych oraz przygotowywanie świątecz-
nych ozdób. Daje ono okazję do pogłębienia znajomo-
ści tematu, pozwala wykazać się pomysłowością i zrę-
cznością, kształci zamiłowanie do sztuki, wymaga wiele 
cierpliwości.

W dniu 19 grudnia 2011 roku w Centrum Kultury
w Łubnicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego adresowanego do uczniów szkół  podstawo-
wych  i  gimnazjalnych  z  terenu  gminy  Łubnice. 
Tematem  konkursu  było  własnoręczne  wykonanie: 
szopki  bożonarodzeniowej,  stroika  świątecznego  lub 
kartki  świątecznej.  Celem  organizatorów  było 
kultywowanie  tradycji  i  zwyczajów  związanych  ze 
Świętami  Bożego  Narodzenia,  pobudzenie  inwencji 
twórczej  oraz  rozwijanie  i  kształtowanie  wyobraźni 
plastycznej  uczniów.  Na  konkurs  nadesłanych zostało 
łącznie  77 prac  plastycznych ze  szkół  podstawowych

w  Gacach  Słupieckich,  Łubnicach  i  Wilkowej  oraz
1 praca z Publicznego Gimnazjum w Łubnicach.

Po obejrzeniu i ocenie prac komisja postanowiła na-
grodzić  i  wyróżnić  prace  następujących  uczestników 
konkursu:

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KU LTU RA

Spotkanie z Mikołajem i pomocnikiem Skrzatem

Mali uczestnicy

Nadesłane prace, a wśród nich nagrodzone stroiki i szopka
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Szkoła podstawowa:
W kategorii szopka:
I miejsce: Szymon Piątek, kl. VI, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

W kategorii stroik:
I miejsce: Wiktoria Bolon, kl. VI, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Wilkowej
II miejsce: Patrycja Kobos, kl. IV, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

III miejsce: Emilia  Kwiatkowska,  kl.  II,  Publiczna  
Szkoła Podstawowa w Łubnicach

W kategorii kartka:
I miejsce: Karolina Nowak, kl. III, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

II miejsce: Wojciech  Nogacki,  kl.  III,  Publiczna  
Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

III miejsce: Szymon Kmiecik, kl. II, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

Wyróżnienia:
Mateusz Rogala, kl. III, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich
Norbert Bernat, kl. III, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Gacach 
Słupieckich

Gimnazjum:
W kategorii kartka:
I miejsce: Magdalena  Kozioł,  kl.  I,   Publiczne  

Gimnazjum w Łubnicach
Szczególne podziękowanie od komisji otrzymał Szy-

mon  Piątek  -  uczeń  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Gacach Słupieckich za wykonanie pięknych prac we 
wszystkich trzech kategoriach.

Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje. 
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, 
zaangażowanie i ciekawe pomysły. Wystawę prac pla-
stycznych można podziwiać w sali  kolumnowej  Cen-
trum Kultury w Łubnicach.

Aneta Śmiszek

KLUB KULTURA 50+
Masz  ciekawe  pomysły?  Chcesz  miło  spędzić 

czas? Dla nas także świat KULTURY!!! Pod takim ha-
słem w dniu 8 grudnia 2011 roku w Centrum Kultury
w  Łubnicach  odbyło  się  pierwsze  spotkanie  Klubu 
Kultura  50  +,  adresowane  do  osób  zamieszkujących 
gminę Łubnice, którzy ukończyli 50-ty rok życia. Z ini-
cjatywy Jolanty Wójtowicz- radnej gminy Łubnice i na 
zaproszenie dyrekcji  i  pracowników Centrum Kultury 
odpowiedzieli  mieszkańcy Łubnic  i  Orzelca  Dużego. 
Łącznie na spotkanie przybyło 14 osób.

Głównym  celem  spotkania  było  zawiązanie  się 
klubu  oraz  zaplanowanie  działań  na  2012  rok. 
Pomysłom nie było końca.  Już 29 grudnia 2011 roku 
odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego zostaną 
omówione  szczegóły  organizacyjne  Spotkania 
Noworocznego. Spotkanie Noworoczne planowane jest 
6 stycznia 2012 roku, na które już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszamy. 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KU LTU RA

Uczniowie nagrodzeni w konkursie

Nadesłane oraz nagrodzone kartki świąteczne

Gratulacje i nagroda od Dyrektora CK
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W ramach działania Klubu Kultura 50 + w przy-
szłym  roku  planowane  jest  zorganizowanie  kursu 
komputerowego,  regularnych spotkań niezależnych 
w drugi czwartek każdego miesiąca, warsztaty ma-
nualne,  aerobic,  aquaerobic,  nordic walking,  kulig, 
wspólne ogniska oraz wyjazd integracyjny do teatru. 
To tylko niektóre pomysły, które ujrzały światło dzien-
ne podczas ostatniego spotkania. Jesteśmy przekonani, 
iż  każde  kolejne  spotkanie  zgromadzi  co  raz  więcej 
osób zainteresowanych i chętnych miło spędzić z nami 
czas.

Aleksandra Stachniak

KALENDARZ IMPREZ 2012

STYCZEŃ
Noworoczne spotkanie Klubu Kultura 50+
Bal Karnawałowy
Dzień Babci i Dziadka

LUTY Feriada
Choinka Samorządowa

MARZEC

Dzień Kobiet
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Dzień Wiosny
Dzień Teatru
Warsztaty rękodzieła artystycznego „Cztery Pory Roku - Wiosna”

KWIECIEŃ Jubileusz Par Małżeńskich
Konkurs ,,Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi”

MAJ Festiwal Twórczości Dzień Bibliotekarza i Animatora Kultury
Piknik z Florianem

CZERWIEC Dzień Dziecka 
Warsztaty rękodzieła artystycznego „Cztery Pory Roku- Lato”

CZERWIEC/LIPIEC Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko - Malarsko- Wikliniarski ,,Łubnice artystycznie”
LIPIEC „Łubnickie Święto Kupały”

LIPIEC/SIERPIEŃ
Zakręcone Lato 
Plener Fotograficzny „Łubnice w obiektywie”
Wakacje z Biblioteką

WRZESIEŃ Dożynki Gminne
Warsztaty rękodzieła artystycznego „Cztery Pory Roku- Jesień”

PAŹDZIERNIK Belferiada 

LISTOPAD

Dzień Papieski-wystawa i cykl koncertów
Dzień Niepodległości
Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
Światowy Dzień Pluszowego Misia - Miś w wierszu, bajce i piosence
Andrzejki

GRUDZIEŃ

Mikołajki
Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Cztery Pory Roku- Zima”
Przegląd Kolęd i Jasełek
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

CYKLICZNIE:

„Muzyczne spotkania z Filharmonią Narodową”
spektakle teatralne
wystawy malarstwa, rzeźby 
spotkania autorskie z artystami
współpraca ze szkołami w formie warsztatów tanecznych, plastycznych, teatralnych 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Pierwsze spotkanie Klubu Kultura 50+

KU LTU RA
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Jakie zmiany prawne przyniesie 2012 rok?
Dłuższe urlopy dla rodziców
Od nowego roku mamy mają prawo do dłuższego 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego. To one decydu-
ją, czy z niego skorzystają, czy nie. Jego wymiar zależy 
od liczby dzieci urodzonych w czasie porodu i wynosi: 
• 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka 

(do tej pory 2 tygodnie)
• 6 tygodni  w przypadku  urodzenia  większej  liczby 

dzieci (do tej pory 3 tygodnie)
Dodatkowy urlop macierzyński można wziąć tylko 

jednorazowo, bezpośrednio po wykorzystaniu”normal-
nego” urlopu macierzyńskiego. Aby z niego skorzystać, 
trzeba złożyć pracodawcy pisemny wniosek, w terminie 
nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pra-
codawca ma obowiązek go udzielić. 

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może sko-
rzystać także ojciec dziecka. Ma prawo do tego zarów-
no wtedy,  gdy „normalny” urlop wykorzystała matka, 
jak i wtedy, gdy niewykorzystaną przez nią część urlo-
pu wziął on. Ojciec dostanie urlop, gdy złoży prawo-
dawcy wniosek   i  przedstawi  zaświadczenie  z  pracy 
matki dziecka, że nie korzysta ona z dodatkowego urlo-
pu.

Dłużej z dzieckiem mogą posiedzieć w domu także 
pracujący  tatusiowie.  Tzw.  urlop  tacierzyński  będzie 
trwał 2 tygodnie, a nie, jak dotychczas, tydzień. Każdy 
ojciec będzie mógł go wykorzystać jednorazowo, w do-
wolnym czasie, do momentu ukończenia przez dziecko 
12 miesiąca życia.  Jeśli  nie zrobi  tego w tym czasie, 
urlop przepadnie.

Aby otrzymać urlop, ojciec dziecka musi złożyć pra-
codawcy pisemny wniosek, najpóźniej 7 dni przed jego 
rozpoczęciem. Pracodawca nie ma prawa odmówić jego 
udzielenia. W czasie urlopu tatusiowie otrzymają zasi-
łek identyczny jak macierzyński.

Podstawa prawna:  ustawa z  dn.  6  grudnia  2008 r.
o  zmianie  ustawy  –  kodeks  pracy  oraz  niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz.1654).

Becikowe z zaświadczeniem
Zmieniają  się  zasady wypłacania  tzw.  becikowego 

oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka. Wypłata tych świadczeń będzie uzależniona od 
przedstawienia zaświadczenia, że matka dziecka pozo-
stała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygo-
dnia  ciąży  do  porodu.  Przepis  nie  jest  nowy.  Został 
wprowadzony pod koniec 2009 r., jednak wobec licz-
nych protestów został  na dwa lata zawieszony.  Okres 
ten miał być wykorzystany na przeprowadzenie kampa-
nii informującej kobiety o tym, jak ważne jest przepro-
wadzanie  badań  lekarskich  w  jak  najwcześniejszym 
okresie ciąży.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6-9, art. 15B ust. 5-7, 
art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych.

Koniec z podwójnym ubezpieczeniem
To  była  prawdziwa  zmora  wszystkich  kierowców. 

Jeśli wykupili obowiązkową polisę OC w innej firmie, 
ale  w odpowiednim czasie  nie  zerwali  umowy z  po-
przednim ubezpieczycielem, umowa ze starym była au-
tomatycznie przedłużana. W efekcie musieli płacić dwie 
składki. Od 11 lutego 2012 r. to się na szczęście wresz-
cie zmieni. 

Nowe przepisy umożliwiają wypowiedzenie umowy 
w  dowolnym  momencie,  jeśli  tylko  kierowca  zawarł 
umowę z inną firmą. Co więcej, towarzystwa będą teraz 
zobowiązane  do  informowania  ubezpieczonych,  nie 
później niż 14 dni przed wygaśnięciem polisy, o zbliża-
jącej  się  dacie  zakończenia  ubezpieczenia  i  skutkach 
braku złożenia deklaracji.

Skończą  się  także  problemy  przy  sprzedaży  auta. 
Umowa poprzedniego właściciela nie będzie mogła być 
automatycznie odnowiona. 

Zmieniają się też metody obliczania zwrotu składki 
ubezpieczeniowej  OC.  Pieniądze  dostajemy za  każdy 
dzień niewykorzystanej ochrony, a nie, jak to było do-
tychczas, tylko za każdy pełny miesiąc.

Podstawa prawna: art. 28, art. 31 Ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych.

Wyższe kary za brak OC
Od 1 stycznia drożej będzie kosztować jazda samo-

chodem bez polisy OC. Dziś wysokość kary jest stała
i wynosi równowartość 500 euro. Po zmianie będzie za-
leżała  od  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za 
pracę  w danym roku.  Kierowcy samochodów osobo-
wych  zapłacą  dwukrotność  minimalnej  pensji  czyli
3 tys. zł, ciężarówek – 4,5 tys. zł, motorowerów i mo-
tocykli – 500 zł.

Podstawa prawna: art. 88 Ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych

Prawo jazdy – zmiany w egzaminie
Kandydaci na kierowców muszą przygotować się na 

prawdziwą rewolucję. Od 12 lutego egzamin teoretycz-
ny na prawo jazdy będzie trudniejszy. Pytań będzie wię-
cej, czasu  na odpowiedzi mniej, a poprawki w tekście 
niemożliwe. Na dodatek pytania nie będą nigdzie publi-
kowane,  więc na wykucie ich „na blachę” nie będzie 
szans.

Młodzi  kierowcy,  którzy po raz pierwszy uzyskają 
prawo jazdy kategorii B, będą przez dwa lata pod szcze-
gólnym  nadzorem.  Okres  ten  może  być  przedłużany
w razie popełniania wykroczeń drogowych. Gdy policja 
złapie  ich na  dwóch wykroczeniach,  kierowca  będzie 
kierowany na kurs reedukacyjny, a w przypadku popeł-
nienia trzech, prawo jazdy zostanie mu odebrane.

Podstawa prawna: Nowelizacja Ustawy prawo o ru-
chu drogowym.
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Wzrasta najniższa pensja

Dobra wiadomość dla zarabiających najmniej. Mini-
malna pensja dla osób zatrudnionych na pełnym etacie 
w 2012 roku będzie wynosić brutto: 1500 zł.

Zaległe wakacje nawet w lecie
Na niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 2012 r. 

będzie można pojechać do końca września następnego 
roku, a nie jak to było do tej pory,  marca następnego 
roku kalendarzowego. 

Podstawa prawna: Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o re-

dukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsię-
biorców.

NOWE formularze PIT
Od nowego roku jedynym numerem identyfikacyj-

nym osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej 
będzie PESEL. Znika NIP. Roczne zeznanie podatkowe 
będziemy  składać  na  nowych  formularzach  podatko-
wych. 

Przedruk: „Kobieta i życie” 
Nr1 (39) styczeń 2012

Kulinarnie...
I znowu, jak co roku, czekamy na pierwszą gwiazd-

kę na niebie, aby w rodzinnym gronie zasiąść do wigi-
lijnej wieczerzy. Nagle milkną wszystkie kłótnie i swa-
ry. Otwierają się serca na drugiego człowieka. Ta ma-
giczna noc ma w sobie niezwykłą siłę. Patrzymy wtedy 
na siebie z miłością, której tak na co dzień nie umiemy, 
albo nie chcemy okazywać, nawet swoim bliskim.

Wybaczamy sobie zadawnione urazy.  Dzielimy się 
opłatkiem,  śpiewamy  tradycyjne  polskie  kolędy  przy 
świątecznych  potrawach.  Pragniemy  przedstawić 
Państwu kilka propozycji na wigilijny stół.

Karp faszerowany kaszą gryczaną i grzybami

Składniki:
1,5 kg karpia, 15 dag kaszy gryczanej, 10 dag suszo-

nych prawdziwków,
2 cebule, 4 łyżki masła, 2 żółtka, 150 ml śmietany, 

sól i pieprz do smaku, kilka łyżek bulionu.

Sposób przyrządzenia:
Grzyby umyć, namoczyć, ugotować a następnie po-

kroić w paski. Karpia sprawić, nie odcinając głowy,na-
trzeć  solą.  Kaszę  zalać  szklanką  wrzątku,  dodać  sól
i łyżkę masła, ugotować. Cebulę obrać, posiekać i ze-
szklić na maśle, następnie dodać grzyby i całość pod-
smażyć. Wymieszać z kaszą, doprawić solą i pieprzem. 
Gdy  farsz  przestygnie,  połączyć  go  z  żółtkami. 
Doprawionym  nadzieniem  nafaszerować  rybę,  zszyć

i ułożyć w brytfannie. Podlać resztą stopionego masła
i 2 łyżkami wody. Piec 50 minut w temperaturze 180 
stopni  C,  często  podlewając  powstałym  tłuszczem. 
Upieczonego  karpia  przełożyć  na  półmisek  i  podlać 
przygotowanym  sosem.  Sos  połączyć  z  bulionem, 
zaprawić 150 ml śmietany i szybko zagotować. 

Barszcz wigilijny postny z kruchymi pierożkami

Barszcz:
2 litry wody, warzywa (seler, pietruszka, marchew, 

por, 1 cebula), 3 ziarenka ziela angielskiego, mały ka-
wałek liścia laurowego, 4 obrane i pokrojone na cienkie 
plastry czerwone buraki. Z podanych składników gotu-
jemy esencjonalny wywar. W ½ litra wody gotujemy 5-
8  dag  suszonych  grzybów.  Oba  wywary,  jarzynowy
i grzybowy, przelewany przez sito i łączymy. Dodajemy 
odpowiednią ilość kwasu buraczanego (na ok. 1,5 litra 
wywaru – 0,5 litra kwasu buraczanego). Barszcz pod-
grzewamy do momentu wrzenia, lecz nie gotujemy. Do-
prawiamy wg indywidualnych upodobań solą, cukrem, 
sokiem z cytryny i ewentualnie pieprzem ziołowym.

Kruche pierożki do barszczu:
30 dag mąki,  15 dag masła,  2 jajka,  1 duża łyżka 

śmietany oraz ½ łyżki soli.  Wymienione składniki łą-
czymy siekając nożem a następnie szybko zagniatamy 
ciasto, które powinno „odpocząć” w chłodnym miejscu. 
Z  dość  cienko  rozwałkowanego  ciasta  wycinamy 
szklanką kółka, na każde kółko nakładamy farsz grzy-
bowy formując zgrabne pierożki,  dokładnie zaplatając 
brzegi. Pierożki układamy na blasze i pieczemy w gorą-
cym piekarniku na złoty kolor.

Farsz:
Ugotowane grzyby, z których wywar dodaliśmy do 

barszczu, siekamy bardzo drobno. Przesmażamy na ma-
śle  z drobniutko posiekaną cebulą,  po czym łączymy 
dokładnie z 1 łyżką tartej bułki i całym jajkiem. Farsz 
solimy i pieprzymy do smaku.

Przyrządzenie kwasu buraczanego:
1 kg buraków dokładnie umytych, obranych i cienko 
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pokrojonych zalewamy ciepłą wodą tak, by pokryła bu-
raki. Na wierzch kładziemy kromkę razowego chleba, 
co przyspieszy proces kiszenia. Słój obwiązujemy gazą 
i stawiamy w ciepłym miejscu. Po 4-5 dniach ostrożnie 
usuwamy pianę i  zlewamy do czystych butelek, które 
możemy przechowywać przez kilka miesięcy w chłod-
nym miejscu.

Śledzie pod pierzyną

Składniki:
5 jajek, ½ kg śledzi, 2 buraki, 2 marchewki, 2 cebu-

le, majonez, 20 dag sera żółtego 

Sposób przyrządzenia:
Jajka  ugotować,  zetrzeć  na  tarce  buraki,  marchew 

ugotować i również zetrzeć na tarce.
I  warstwa:  buraki  i  marchew – zetrzeć i  zakwasić 

kwaskiem.
II warstwa: majonez.
III  warstwa:  śledzie  pokrojone  w  kostkę  i  cebula 

oraz 2 łyżki oleju.
IV warstwa: majonez.
V warstwa: jajka starte na tarce.
VI warstwa: majonez.
VII  warstwa:  ser  żółty starty na  małych  otworach 

tarki.

Piernik parzony

Składniki:
45 dag przesianej mąki, 4-5 jajek, ½ kostki margary-

ny, 1 szklanka śmietany, 1 szklanka cukru, 25 dag mio-
du, 1 przyprawa piernikowa, 1 łyżeczka sody, 1 łyżecz-

ka amoniaku, suszone owoce, orzechy, polewa czekola-
dowa.

Sposób przyrządzenia:
Cukier, miód, śmietanę , tłuszcz i przyprawę pierni-

kową dodać do rondla, postawić na kuchni i mieszając 
zagotować. Odstawić z ognia i do gorącej masy wsypać 
przesianą mąkę. Mieszać, aby nie było grudek, pozosta-
wić do wystygnięcia. Gdy ciasto jest letnie, dodać żółt-
ka, amoniak, sodę oczyszczoną wymieszaną z odrobiną 
śmietany. Wymieszać ciasto. Z białek ubić pianę. Owo-
ce i orzechy pokroić grubo i oprószyć mąką. Do ostu-
dzonego ciasta stopniowo dodawać upitą pianę i baka-
lie. Lekko, ale dokładnie wymieszać. Ciasto wyłożyć do 
podłużnych blaszek. Piec w średnio nagrzanym piekar-
niku około 1 godziny. Polać polewą czekoladową. 

Rolada drobiowa

Składniki:
piersi  z  drobiu,  łyżeczka masła,  łyżeczka koniaku, 

30  dag  mięsa mielonego (karkówka,łopatka),  1  bułka 
czerstwa, 15 dag grzybów suszonych, cebula, ½ szklan-
ki mleka, 2 jajka, natka pietruszki, imbir i inne przypra-
wy

Sposób przyrządzenia:
Przygotować nadzienie,  bułkę namoczyć w mleku, 

odcisnąć. Mięso wieprzowe przepuścić przez maszynkę 
razem z bułką. Grzyby opłukać i pokroić. Cebulę obrać, 
zeszklić  na  rozgrzanym maśle,  dodać grzyby,  posolić
i dusić 10 minut. Połączyć z masą mięsną, dodać imbir, 
żółtka i natkę. Przyprawić do smaku, wymieszać i połą-
czyć z pianą z białek. Przygotować mięso: opłukać je
i  osuszyć,  naciąć  tak,  aby dało  się  rozłożyć  na  duży 
płat.  Grubsze  miejsca  rozbić  tłuczkiem.  Płat 
posmarować nadzieniem,  pozostawiając  wolne brzegi. 
Zwinąć  i  mocno  obwiązać  nicią.  Posmarować  grubo 
częścią  masła,  ułożyć  w  brytfannie,  piec  w  tempe-
raturze  200  °C.  W  czasie  pieczenia  polewać  często 
wypływającym  sosem.  Pod  koniec  skropić  roladę 
koniaczkiem własnej roboty. Po wyjęciu pokroić w pla-
stry. Podawać na zimno jako przystawkę, ewentualnie 
na  gorąco  do  drugiego  dania.  Surówka  ze  świeżej 
kapusty włoskiej jest znakomitym dodatkiem.

Smacznego!

Przedruk:  „W  krainie  świętokrzyskich  smaków”,  
Wydawca: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kielce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do nadsyłania opinii i porad celem 

publikacji w kolejnych numerach kwartalnika „Nowiny Łubnickiej Gminy”
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Wspomnienia...

Mieszkańców gminy Łubnice serdecznie zachęcamy do udostępniania zdjęć archiwalnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15-8659-241 
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