
Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni Państwa spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania trudności

i nadzieję, by z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Wielkanocnych
życzą



Drodzy Czytelnicy,
Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości, radości i spokoju

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech te piękne święta będą wyjątkowe, 

będą prawdziwym przeżyciem,
umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji.

Ufam, że nie zabraknie obfitości na świątecznym stole,
dopisze dobre zdrowie, siły i wszelka pomyślność,

a chwile spędzone z najbliższymi w rodzinnym gronie
przyniosą moc pozytywnych doświadczeń i emocji.

Mając nadzieję, że wraz z Wielkanocą nadejdzie 
wiosenny optymizm, życzę by ta radość i słoneczna pogoda

zagościły w Państwa sercach na dłużej,
energii i chęci do działania wystarczyło na każdy dzień,

który jest przed nami.
Aleksandra Stachniak
Redaktor Naczelna
wraz z Zespołem Redakcyjnym

Dziękujemy za współpracę wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do powstania kolej-
nego numeru kwartalnika „Nowiny Łubnickiej 
Gminy”.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udzia-
łu przy tworzeniu następnego numeru.

Zainteresowanym osobom polecany odwie-
dzić stronę internetową www.cklubnice.pl na 
której w zakładce Nowiny znajdują się wszyst-
kie dotychczasowe numery kwartalnika.

W numerze:

• Świąteczno – noworoczna sesja Rady Gminy
• Przedstawiciele sołectw wybrani
• Dochody Budżetu Gminy na 2015 rok
• Wydatki Budżetu Gminy na 2015 rok
• Przetargi
• Drogi gminne
• Nowe przepisy prawne!
• Lokalne Grupy Działania dyskutują i planują
• Żółte tulipany zamiast czterolistnych koniczynek
• Dzień Kobiet razy kilka
• Historia, kultura i przyroda „Dorzecza Wisły”
• Zatrzymać kochanie na dłużej
• Kiermasz ozdób świątecznych
• Styczeń w PSP w Budziskach
• W kierunku przyszłych pasji
• Niech żyje bal...
• Walentynkowe zwyczaje
• Turniej pożarniczy „Młodzież Zapobiega Pożarom”
• Z życia szkoły podstawowej w Łubnicach
• Na wesoło i ludowo w Wilkowej
• Wydarzenia z życia Publicznego Gimnazjum w 

Łubnicach
• „Chwytaj dzień” na nartach!
• Czarowanie słowem
• Noworoczne kolędowanie 
• Ferie zimowe w gminie Łubnice

• Razem o kulturze 
• Babskie Popołudnie
• Koncertowe Powitanie Wiosny
• Kącik książki
• Walne zebranie OSP
• Spotkanie noworoczne
• Turniej Wiedzy Pożarniczej
• Wspomnienia o Adamie Dulębie
• O rozgraniczeniu
• Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
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Z URZĘDU...

ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNA  
SESJA RADY GMINY

PRZEDSTAWICIELE SOŁECTW WYBRANI

W spotkaniu udział wzięli (od lewej): wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wójt gminy Łubnicy Anna Grajko, przewodniczący Rady Gminy Łubnice Marian Komasara

Starosta staszowski Michał Skotnicki podczas przemówienia

Sołtysi Gminy Łubnice: (od lewej) Edward Bajor (Orzelec Mały), Marian Gromny (Słupiec), 
Teresa Wróbel (Rejterówka), Maria Bolon (Budziska), Marcin Wilk (Łyczba), Jerzy Karwasiński 
(Czarzyzna), Justyna Wróbel (Borki), Janusz Bąk (Przeczów), Maria Świerk (Wolica), Piotr Soja 
(Szczebrzusz), Tomasz Suchoń (Orzelec Duży), Jan Romański (Góra), Grażyna Golba (Gace 

Słupieckie), Mieczysław Motyl (Łubnice), Jadwiga Paruch (Grabowa), Zdzisława Witek (Wilkowa)

To bardzo często jedyna oka-
zja w roku aby porozmawiać, 
zażegnać konflikty oraz złożyć 
świąteczne życzenia w wyjątkowej 
atmosferze. Taki właśnie podnio-
sły i szczególny charakter miała 
Sesja Świąteczno – Noworoczna 
Rady Gminy Łubnice, jaka odbyła 
się 29 grudnia 2014 roku w Cen-
trum Kultury. W spotkaniu oprócz 
radnych i sołtysów udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, pracownicy Urzędu Gminy 
w Łubnicach, dyrektorzy placówek 
oświatowych, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek oraz przedstawi-
ciele służb mundurowych i ducho-
wieństwa. 

Witając serdecznie wszystkich 
obecnych uroczystą sesję otworzył 
Marian Komasara  przewodniczą-
cy Rady Gminy Łubnice. W swo-
im przemówieniu poinformował o 
działaniach związanych z realiza-
cją budżetu, podziękował wszyst-
kim, którzy z zaangażowaniem 
pracowali na rzecz naszej gminy 
oraz w imieniu własnym i całej 
Rady złożył najserdeczniejsze ży-
czenia na nadchodzący Nowy Rok. 

W dalszej części spotkania, 
dziękując za współpracę i życząc 
wszystkiego najlepszego, głos za-
brali: wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko, starosta powiatu staszow-
skiego Michał Skotnicki oraz pro-

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i przebaczenia, 
a także czas refleksji i licznych spotkań opłatkowych. 

boszcz parafii Beszowa ks. Krzysz-
tof Serafin.

W tym dniu nie zabrakło wspól-
nego dzielenia się opłatkiem oraz 
kolęd w wykonaniu dzieci uczęsz-
czających na zajęcia wokalne 
prowadzone w Centrum Kultury 
w Łubnicach. Dodatkową atrakcją 
była wystawa pięknych prac bo-
żonarodzeniowych, wykonanych 
przez panią Martę Kotlarz z Beszo-
wej oraz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowej.

Spotkanie minęło w miłej świą-
tecznej atmosferze. Czekając na 
wyzwania, jakie przyniesie Nowy 
Rok, wszyscy goście wznieśli sym-
boliczny toast za pomyślność dzia-
łań na rzecz naszej Gminy w 2015 
roku. 

Aneta Śmiszek

Drodzy Czytelnicy,
Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości, radości i spokoju

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech te piękne święta będą wyjątkowe, 

będą prawdziwym przeżyciem,
umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji.

Ufam, że nie zabraknie obfitości na świątecznym stole,
dopisze dobre zdrowie, siły i wszelka pomyślność,

a chwile spędzone z najbliższymi w rodzinnym gronie
przyniosą moc pozytywnych doświadczeń i emocji.

Mając nadzieję, że wraz z Wielkanocą nadejdzie 
wiosenny optymizm, życzę by ta radość i słoneczna pogoda

zagościły w Państwa sercach na dłużej,
energii i chęci do działania wystarczyło na każdy dzień,

który jest przed nami.
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DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Z URZĘDU...

Dział Rozdział Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 723 195,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 723 195,00

020 Leśnictwo 2 000,00

02001 Gospodarka leśna 2 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 303 000,00

40002 Dostarczanie wody 303 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 118 602,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 602,00

720 Informatyka 228 489,00

72095 Pozostała działalność 228 489,00

750 Administracja publiczna 38 998,00

75011 Urzędy wojewódzkie 38 998,00

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

756,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 032 109,00

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

186 470,00

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

665 465,00

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

44 668,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 132 506,00

758 Różne rozliczenia 6 578 355,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 396 242,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 122 192,0

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 921,00

852 Pomoc społeczna 1 883 696,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 677 918,00

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.

6 929,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 707,00

85216 Zasiłki stałe 43 589,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 465,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00

85295 Pozostała działalność 58 088,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215 000,00

90002 Gospodarka odpadami 210 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

5 000,00

Razem 
dochody

12.124.200,00
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WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Z URZĘDU...

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 290 519,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 263 285,00
01030 Izby rolnicze 7 234,00
01095 Pozostała działalność 20 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 343 450,00
40002 Dostarczanie wody 343 450,00

600 Transport i łączność 250 895,00
60016 Drogi publiczne gminne 250 895,00

720 Informatyka 268 810,00
72095 Pozostała działalność 268 810,00

750 Administracja publiczna 1 930 270,00
75011 Urzędy wojewódzkie 38 998,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 128 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 683 272,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00
75095 Pozostała działalność 70 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105 525,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 79 600,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 25 925,00

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

801 Oświata i wychowanie 4 909 800,00
80101 Szkoły podstawowe 2 778 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 425 900,00
80110 Gimnazja 1 316 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 213 390,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 134 170,00

80195 Pozostała działalność 35 440,00
851 Ochrona zdrowia 23 625,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 625,00

852 Pomoc społeczna 2 376 550,00
85202 Domy pomocy społecznej 140 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 668 918,00

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 inte-
gracji społecznej.

6 929,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 76 707,00
85216 Zasiłki stałe 43 589,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 280 470,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 849,00
85295 Pozostała działalność 108 088,00

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 545 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00
90002 Gospodarka odpadami 210 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 305 000,00
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 380 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00
92113 Centra kultury i sztuki 330 000,00

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

Razem 12 574 200,00
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NOWE PRZEPISY PRAWNE!
DOWODY OSOBISTE

Każdy obywatel po 1 marca 
2015 roku będzie mógł złożyć wnio-
sek o wydanie dowodu osobistego w 
każdym organie gminy na terytorium 
Polski, który jest dla niego najbliższy. 
Dowód osobisty jest dokumentem 
stwierdzającym tożsamość i obywa-
telstwo polskie osoby na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej oraz państw Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego nienależących 
do Unii Europejskiej. Do wniosku o 
wydanie dowodu osobistego dołącza 
się aktualną fotografię odzwiercie-
dlającą w sposób niebudzący uza-
sadnionych wątpliwości. Wizerunek 
twarzy osoby ubiegającej się o wyda-
nie dowodu osobistego przedstawia-
ją ją bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami. Jeżeli osoba jest 
z nabytymi lub wrodzonymi wadami 
narządu wzroku może załączyć do 
wniosku fotografię  przedstawiającą 
ją w okularach z ciemnymi szkłami. 
W takim przypadku do wniosku załą-
cza się również orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

Prawo do posiadania dowodu 
osobistego przysługuje każdemu 
obywatelowi. Dowód osobisty wy-
dany osobie która nie ukończyła 5 
roku życia jest ważny 5 lat od daty 
wydania, natomiast dowód osobisty 
wydany osobie, która ukończyła 5 
rok życia ważny jest przez okres 10 
lat od daty wydania.

Dowód osobisty odbiera się oso-
biście w siedzibie organu gminy, w 
który został złożony wniosek. 

EWIDENCJA LUDNOŚCI
REJESTR PESEL 

Ewidencję ludności prowadzi 
się w Powszechnym Elektronicznym 
Systemie ewidencji Ludności, który 
stanowi rejestr PESEL, w rejestrach 
mieszkańców oraz rejestrach za-
mieszkania cudzoziemców, prowa-
dzonych w systemie teleinforma-
tycznym. 

REJESTRY AKTÓW 
STANU CYWILNEGO 

Rejestrację urodzenia oraz mał-
żeństwa dokonuje kierownik urzę-
du stanu cywilnego właściwy ze 
względu na miejsce urodzenia albo 
zawarcia małżeństwa. Małżeństwo 
zawarte przed konsulem rejestruje 
kierownik urzędu stanu cywilne-
go właściwy dla miasta stołecz-
nego Warszawy. Zgon rejestruje 
kierownik urzędu stanu cywilnego 
ze względu na miejsce zgonu lub 
miejsce znalezienia zwłok. 

Zawarcie małżeństwa następuje 
przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego wybranym przez osoby 
zamierzające zawrzeć małżeństwo. 
I tu również zmiana, zaświadczenie 
stwierdzające brak okoliczności wy-
łączających zawarcie małżeństwa 
w sposób okre-
ślony przepisami 
prawa Kodek-
su Rodzinnego i 
Opiekuńczego, a 
mianowicie […] 
małżeństwo zo-
staje zawarte, 
gdy mężczyzna 
i kobieta zawie-
rający związek 
małżeński pod-
legający prawu 
wewnę t r znemu 
kościoła albo 
innego związ-
ku wyznaniowe-
go w obecności 
d u c h o w n e g o 
oświadczają wolę 
j ednoczesnego 
zawarcia mał-
żeństwa podle-
gającego prawu 
p o l s k i e m u [ … ] 
tzw. ślub konkor-
datowy, wydaje 
kierownik urzędu 
stanu cywilnego 
wybrany przez 
osoby zamie-
rzające zawrzeć 

małżeństwo.  
Jeżeli chodzi o małżeństwo za-

warte przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego to tu również duża 
zmiana, ślub może być udzielony w 
plenerze, czyli poza urzędem stanu 
cywilnego, jednak taka przyjem-
ność kosztuje, trzeba zapłacić aż 
1000 zł opłaty skarbowej. 

Kierownik urzędu stanu cywilne-
go wydaje z rejestru stanu cywilne-
go:

1) Odpisy zupełne i odpisy skró-
cone aktów stanu cywilnego;

2) Zaświadczenia o zamiesz-
czonych lub niezamieszczonych w 
rejestrze stanu cywilnego danych 
dotyczących wskazanej osoby; 

3) Zaświadczenia o stanie cywil-
nym. 

Wniosek  o wydanie odpisu aktu 
stanu cywilnego lub wydania za-
świadczenia o stanie cywilnym, lub 
zaświadczenia o zamieszczonych 
lub niezamieszczonych w rejestrze 
stanu cywilnego danych dotyczą-
cych wskazanej osoby, składa się w 
dowolnym  urzędzie stanu cywilne-
go.  

Elżbieta Nowak

Z URZĘDU...

Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe przepisy prawa związane z 
rejestracją aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów 
osobistych. W całym kraju obowiązuje Elektroniczny System Rejestrów 
Państwowych, w których znajdują się dane związane z rejestrami aktów 
stanu cywilnego, rejestrami dowodów osobistych oraz rejestrami PESEL.
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DROGI GMINNEPRZETARGI

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA  
DYSKUTUJĄ I PLANUJĄ

ŻÓŁTE TULIPANY ZAMIAST 
CZTEROLISTNYCH KONICZYNEK

Z ŻYCIA GMINY...

Gmina Łubnice otrzymała prome-
sę w wysokości 220 000,00 zł na 
remonty dróg gminnych:

Remont drogi gminnej nr 001870 
T Czarzyzna - Słupiec od km 0+000 
do km 0+400 uszkodzonej w wyniku 
powodzi i nawalnego deszczu maj-
-czerwiec 2010 r.;

Remont drogi gminnej nr 
001725T Orzelec Duży od km 
0+000 do km 0+760 i od km 
1+945 do km 1+ 850 uszkodzonej 
w wyniku powodzi i nawalnego desz-
czu maj-czerwiec 2010 r.;

Remont drogi gminnej nr 
001952T Budziska od km 0+000 
do km 0+300 uszkodzonej w wyniku 
powodzi w czerwcu 2013 r.

Barbara Dudek

W dniu 19 lutego 2015 roku prze-
prowadzono przetargi na zadania 
pod nazwą:

1. Sukcesywna dostawa kruszywa 
wapiennego drogowego dla Gminy 
Łubnice w 2015 r. 

2. Sukcesywna dostawa rumoszu 
skalnego dla Gminy Łubnice w 2015 r.

3. Transport materiałów sypkich w 
2015 r.

W wyniku przeprowadzonych 
przetargów wybrano firmy oferujące 
najniższe ceny za dostawę i usługi, w 
związku z tym:

a) w dniu 10 marca 2015 roku 
podpisano umowę na: 

,,Sukcesywną dostawę kruszywa 

wapiennego drogowego dla Gminy 
Łubnice w 2015 r.” z Firmą Handlowo-
-Usługową Trela Paweł 28-232 Łubni-
ce 43A;

b) w dniu 16 marca 2015 roku:
,,Sukcesywną dostawę rumoszu 

skalnego dla Gminy Łubnice w 2015 
r.'' z Firmą Handlowo-Usługową Trela 
Paweł 28-232 Łubnice 43A;

c) w dniu 10 marca 2015 roku:
„Transport materiałów sypkich w 

2015 r.” z Firmą Usługi Transportowe 
Waldemar Kaczmarczyk Sroczków 63 
A 28-133 Pacanów.

W dniu 11 lutego 2015 roku pod-
pisano umowę z firmą Delfin Sp. z 
o.o., która została wyłoniona w wyni-
ku przetargu nieograniczonego na bu-
dowę kolejnych 57 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Barbara Dudek, Anna Jarzyna

Z URZĘDU...

Podczas spotkania, jakie w dniu 5 marca br., od-
było się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Sta-
szów, przedstawiciele władz Lokalnych Grup Działa-
nia ,,Białe Ługi” oraz ,,Dorzecze Wisły” podsumowali 
zadania zrealizowane w minionych 5 latach, a tak-
że określili perspektywy współpracy w najbliższym 
okresie budżetowania 2015-2020. 

W dyskusjach uczestniczyli także 
starosta staszowski Michał Skotnic-
ki, burmistrzowie i wójtowie z tere-
nu działalności obydwu LGD, oraz 
przedstawiciele obydwu LGD-ów. 
Gminę Łubnice reprezentował se-
kretarz gminy Leszek Ziółek oraz dy-
rektor Centrum Kultury w Łubnicach 
Aleksandra Stachniak.

Na początku posiedzenia dyrektor 
biura LGD ,,Białe Ługi” Witold Kowal 
za pomocą przygotowanej prezen-

tacji, przedstawił dorobek grupy w okresie od 2007 roku.  
Dyskusja jaka wywiązała się po zakończonej prezenta-
cji została zdominowana tematem ewentualnego po-
łączenia obydwu Lokalnych Grup Działania. Zdecydo-
wanie przeważały głosy za niedokonywaniem żadnych 
zmian organizacyjnych, niemniej wskazano za celowe 
podejmowanie w przyszłości wspólnych starań o więk-
sze środki np. z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Obecnie LGD ,,Białe Ługi”, z liczbą mieszkańców 76 849, 
zrzesza 8 gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, 
Pierzchnica, Raków, Staszów i Szydłów. Natomiast LGD 
,,Dorzecze Wisły” z liczbą mieszkańców niewiele ponad 
30 tys. zrzesza 5 gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Poła-
niec i Rytwiany.

Aleksandra Stachniak

Tradycyjnie, jak co roku, Zarząd Powiatowy i Miej-
sko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w 
Staszowie, zorganizował dla pań z powiatu staszow-
skiego uroczystość z okazji ich święta. 

W czwartek 5 marca b.r., w auli Zespołu Szkół w Sta-
szowie, ponad 350 pań, członkiń i sympatyczek Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, spotkało się na uroczystości. 
Składanie życzeń rozpoczął prezes Zarządu Powiatowe-
go PSL, starosta staszowski Michał Skotnicki, który odczy-
tał również list z życzeniami od marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Później życzenia suk-
cesów, zawodowego spełnienia, zdrowia i szczęścia wie-
lokrotnie padały w stronę pań z ust zaproszonych gości. 
Po licznych życzeniach panie zostały obdarowane żółtymi 
tulipanami i czekoladami. 

Tego dnia nie mogło również zabraknąć dobrego humo-
ru i świetnej zabawy. W części artystycznej wystąpili: ucznio-
wie staszowskiego Liceum z montażem słowno-muzycz-
nym, Kabaret ,,Czwarta Fala” i zespół ,,Staszicówka Band”. 
Razem z paniami z powiatu staszowskiego świętowały: 
wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, czło-
nek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Bin-
kowska, wiceburmistrz Staszowa Ewa Kondek. Na uroczy-
stość, by złożyć paniom życzenia przybyli: poseł Marek 
Gos, poseł Romuald Garczewski, wicewojewoda świę-
tokrzyski Paweł Olszak, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, a także radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Zespołu Szkół w 
Staszowie Izydor Grabowski i burmistrz Staszowa Leszek 
Kopeć. Również nasza gmina była reprezentowana przez 
kilka pań, które opuszczały aulę w szampańskich nastro-
jach. Organizatorom dziękujemy za mile spędzony czas 
wśród wyjątkowych kobiet.

Aleksandra Stachniak
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DZIEŃ KOBIET 
RAZY KILKA

Dla wszystkich pań, które ze-
chciały odwiedzić w sobotnie po-
południe świetlicę w tej miejscowo-
ści czekały niespodzianki. Panowie 
obdarowali panie symbolicznym 
kwiatkiem. W  świetlicy czekał pysz-
ny poczęstunek i przede wszystkim 
miła atmosfera. I niewątpliwie pięk-
na wystawa prac pań z tej miejsco-
wości. A radny gminny Pan Wiesław 
Witek i sołtys wsi Wilkowa Pani 
Zdzisława Witek z niecierpliwością 
trzymali kciuki, aby liczba zaproszo-
nych pań przekroczyła ubiegłorocz-
ne spotkanie. Takie spotkania jak to 
z okazji Dnia Kobiet to doskonała 

Dzisiaj atrakcji będzie niemało, 
Dzisiaj naprawdę będzie się działo,

Wiadomo Panie dzisiaj świętują,
Chłopy kolację niechaj szykują.

A jak się uda z pomocą Bożą,
Dzieci lub wnuki do snu położą.

Bo pokazuje to samo życie,
Że chłop jest mądry, lecz przy kobiecie.

Kobitki braknie, to źle się dzieje,
No i chłopina durnowacieje,

Zatem nie powiem tu nic nowego,
Że chłop bez baby jest do niczego. 

Kochane Panie z okazji Święta, 
Centrum Kultury o Was pamięta,
Życzymy byście przez ten rok cały,
Dni takich jak dziś najwięcej miały.

K. Janczyk

Wprawdzie od Dnia Kobiet 
minęło już kilka dni, ale wciąż 
docierają do nas relacje z wsze-
lakich spotkań organizowanych 
z tej okazji. Jedną z najsympa-
tyczniejszych była z pewnością 
ta zorganizowana w sobotę 7 
marca, w świetlicy wiejskiej w 
Wilkowej. 

okazja do integracji mieszkańców 
wsi. 

Jednak nie tylko w Wilkowej w 
dniu swojego święta spotkały się 
panie, by mile spędzić czas. W licz-
nym gronie świętowały również pa-
nie w świetlicy wiejskiej w Wolicy, 
gdzie żwawo dyskutowały o podję-
ciu wspólnej działalności na rzecz 
rozwoju miejscowości, a także w 
Borkach, i Budziskach.

Aleksandra Stachniak

Tak panie świętowały w świetlicy wiejskiej w Wilkowej

Zgromadzonym paniom życzenia złożyli organizatorzy

Życzenia paniom złożył Edward Kwiecień – radny gminy

Świetlica wiejska w Wolicy

Świetlica wiejska w Borkach

Z ŻYCIA GMINY...
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ZATRZYMAĆ 
KOCHANIE 
NA DŁUŻEJ

KIERMASZ OZDÓB  
ŚWIĄTECZNYCH

Chętnych do obejrzenia i kupienia oryginalnych ozdób nie brakowało

Dekoracje wielkanocne wykonane przez panią Martę Kotlarz...

… i Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej

Nasz regionalny artysta Krzysz-
tof Janczyk to człowiek orkiestra. 

Z ŻYCIA GMINY...

Urodził się w Nowej Dębie, woj. 
podkarpackie. Jak pisze w swoim ży-
ciorysie: ,,Szkoła szybko jak innym 
zleciała, człek choć orzeł, nie wzleciał 
wysoko".  Był solistą kapeli podwórko-
wej ,,Ferajna Macieja", z którą zdobył 
III miejsce na Ogólnopolskim Festi-
walu Kapeli i Orkiestr Podwórkowych 
w Przemyślu. Jak 
mówi o sobie, za-
meldowany na sta-
łe w Łubnicach, a 
czasowo (od maja 
do października) 
w ukochanych 
Bieszczadach i na 
Wileńszczyźnie, o 
których ciągle pi-
sze jeżdżąc tam z potrzeby serca. I to 
właśnie Bieszczady i Wileńszczyzna są 
tematem, który najczęściej pojawia się 
w wierszach zawartych w najnowszym 
tomiku wierszy: Krzysztof Janczyk My 
Darling ,,Zatrzymać kochanie na dłu-
żej". To zbiór 84 wierszy, które warto 
przeczytać. Tomik jest dostępny w Bi-
bliotece mieszczącej się w Centrum 
Kultury w Łubnicach. Serdecznie Pań-
stwa zachęcam...

Aleksandra Stachniak

W czasie trwania kiermaszu można 
było kupić palmy wielkanocne, pisanki 
zdobione różnymi technikami, koszycz-
ki z papierowej wikliny, stroiki i inne 
dekoracje na świąteczny stół. Nie za-
brakło także domowych wypieków np. 
pierniczków w kształcie wielkanocnych 
jaj lub baranków.

Długo by można jeszcze wymie-
niać, jakie dekoracje wielkanocne przy-
gotowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowej oraz pani Mar-
ta Kotlarz z Beszowej. Choć aura nie 
sprzyjała, wystawcy przenieśli wszyst-
kich w kolorowy, wiosenny, wielkanoc-
ny nastrój. Chętnych do obejrzenia i 
kupienia oryginalnych, niepowtarzal-
nych i ręcznie robionych ozdób nie bra-
kowało. Wszystkim paniom serdecznie 
gratulujemy tak pięknie wykonanych 
prac i życzymy niekończących się po-
mysłów, efektem czego z pewnością 
będą kolejne wystawy i kiermasze. 

Aneta Śmiszek

W niedzielę 22 marca 2015 roku z okazji zbliżających się świąt, 
przed kościołem pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej odbył się Kier-
masz Ozdób Świątecznych. 
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HISTORIA, KULTURA 
I PRZYRODA 

DORZECZA WISŁY

STYCZEŃ  
W PSP W BUDZISKACH

W imieniu Lokalnej Grupy Dzia-
łania – Dorzecze Wisły z siedzibą 
w Połańcu zapraszamy do zapo-
znania się z najnowszym albumem 
prezentującym walory obszaru 
LGD „Dorzecze Wisły”, którą w 
chwili powstania publikacji współ-
tworzyło sześć sąsiadujących 
gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, 
Połaniec, Rytwiany, Tuczępy.

Dzięki tej 
p u b l i k a c j i 
mogą Pa-
stwo poznać 
to, co naj-
piękniejsze i 
najbardziej 
war tośc io -
we na tym 
skrawku wo-
j ewódz twa 
świętokrzy-
skiego, którego wizytówką są piękne 
nadwiślańskie krajobrazy.

Nieocenionym skarbem tej ziemi 
jest wspaniała historia, która po-
zostawiła tu wiele wspomnień oraz 
śladów związanych z wybitnymi po-
staciami historycznymi. Na wyjątko-
wy klimat tego miejsca wpływ mają 
również bezcenne wartości dziedzic-
twa kulturowego, panujące zwyczaje 
oraz unikatowe dzieła miejscowych 
artystów.

Uzupełnieniem szerokiej oferty tu-
rystycznej obszaru Dorzecza Wisły są 
liczne wydarzenia kulturalne, pokazy 
plenerowe oraz koncerty. Publikacja 
ta prezentuje przykłady ciekawych 
projektów zrealizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, tj. ,,Małe projekty'' , ,,Odnowa 
i rozwój wsi'' , „Wdrażanie projektów 
współpracy''.

Dzięki niniejszej publikacji z pew-
nością zechcą Państwo poznać bliżej 
nasze strony i naocznie przekonać się 
o ich pięknie.  Album został współfi-
nansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 431,,Funk-
cjonowanie  lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywacja'' 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja dostępna jest w Biblio-
tece Gminnej w Łubnicach.

Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY...

W szkole to przede wszystkim okres 
wytężonej pracy. Styczeń bowiem wią-
że się z podsumowaniem pierwszego 
półrocza nauki, na plan pierwszy wy-
suwają się powtórzenia i sprawdzia-
ny semestralne, co wreszcie zostaje 
uwieńczone oceną śródroczną. Na 
szczęście, po tym czasie wzmożonego 
wysiłku ze strony uczniów, nauczycieli i 
rodziców, mocno wspierających swoje 
pociechy, przychodzi czas na odrobi-
nę szaleństwa. Nie można, bowiem 
zapominać, że styczeń to również kar-
nawał…

31 stycznia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Budziskach o godzinie 14: 
30 rozpoczęła się zabawa choinkowa. 
Jak co roku uczniowie pod opieką na-
uczycieli przygotowali część artystycz-
ną, którą mogła obejrzeć nie tylko spo-
łeczność szkolna, ale również rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni 
goście. Na początek przed 
zgromadzoną widownią poja-
wił się w swojej drugiej odsło-
nie zespół muzyczny „Różowa 
wstążeczka 2”, aby zaprezento-
wać  niezwykle ciekawy i różno-
rodny repertuar. Niczym profe-
sjonalni muzycy, uczniowie klas 
II i III wykonali dla zebranych 
następujące utwory: „ Lulajże 
Jezuniu”, „Śpiewaj”, „Żabki”, 
„To my melomani”, „Varka sto 
gialo”. Następnie nasz „etato-
wy” konferansjer - Kacper Laso-

Styczeń niesie ze sobą wiele obietnic, postanowień i zobowiązań na 
przyszłość, jednocześnie napełnia wszystkich nadzieją na to, co przed 
nami, pozwala wierzyć, że rozpoczynający się rok będzie lepszy od tego, 
który właśnie odszedł. 

ta zapowiedział występ najmłodszych 
milusińskich. Przedszkolaki, bo o nich 
mowa, z właściwym dla siebie wdzię-
kiem i nienaganną prezencją  wystąpi-
ły w roli dwunastu miesięcy. W dalszej 
kolejności uczniowie klas młodszych 
niezwykle energicznie, rytmicznie i w 
iście góralskim stylu zatańczyli "Zasiali 
górale owies”. Na zakończenie pierw-
szej części corocznej imprezy szkolnej 
dostojnym krokiem i w przepięknych, 
efektownych strojach zaprezentowa-
ła się młodzież z klas IV - VI w walcu 
wiedeńskim. Nad częścią artystyczną 
czuwały panie: Beata Szczęsna, Anna 
Kalita i Teresa Stawecka.

 Występy uczniów  wprawiły wszyst-
kich obecnych w radosny, karnawało-
wy nastrój. Chwilę później rozpoczęła 
się zabawa taneczna, która potrwała 
do godziny 20:00. 

Anna Nowakowska-Gromny

Część artystyczna w wykonaniu uczniów
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W KIERUNKU 
PRZYSZŁYCH PASJI

NIECH ŻYJE BAL...

Nauka jazdy na nartach przyniosła dużo 
radości i satysfakcji

Wykonanie stroju z papieru toaletowego 
przyniosło wiele emocji, jak i ...  … jedzenie na czas jabłka wiszącego na nitce

Młodzież stawiała swoje pierwsze kroki na stoku

W lutym uczniowie  klas IV-VI 
ze szkół w Budziskach i Wilkowej 
dwukrotnie wyjeżdżali na narty do 
Konar.

 Miejscowość, choć  niepozorna,  
już od początku zachwyciła wszystkich 
uczestników wyprawy niesamowitym 
klimatem w postaci między innymi 
niezwykle pomocnej i miłej postawy 
instruktorów i całej obsługi stoku. 
Dodatkowym atutem obu pobytów w 
Konarach była cudowna, słoneczna 
pogoda. 

 Pod okiem fachowców młodzież, 
w większości przypadków, stawiała 
swoje pierwsze kroki na stoku. Po-

czątki niosły ze sobą liczne obawy, 
choć szybko zostały one rozwiane. 
Uczestnicy zostali podzieleni na gru-
py i przeszkoleni przez instruktorów, 
pod ich okiem uczyli się jak zapinać 
narty, ustawiać nogi, hamować, no i 
… upadać.  Zdarzało się, że pierw-
sze zjazdy kończyły się „wywrotkami”, 
ale stopniowo, wytrwale i uparcie 
były one eliminowane, aby osiągnąć 
upragniony cel. Dosyć szybko nauka 
jazdy na nartach okazała się  efek-
tywna, przynosząca dużo radości i 
nieukrywanej satysfakcji. W krótkim 
czasie większość początkujących nar-
ciarzy opuściła oślą górkę, aby sta-
nąć oko w oko z przygodą na stoku. 

Wkrótce można 
było obserwować 
cudowne zjawi-
sko, jak prawie 40 
roześmianych twa-
rzy odważnie po-
konuje zaśnieżoną 
trasę zjazdową.

 Młodzież do-
skonale radziła 
sobie na stoku, 
warto również 
dodać, iż w cza-
sie wyjazdu pa-
nowała niezwykła 

Karnawałowa zabawa w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w 
Gacach Słupieckich w tym roku 
odbyła się w sobotę, 14 lutego, 
tuż przed feriami zimowymi. 

Salę na bal karnawałowy dzień 
wcześniej ubierali szóstoklasiści - to 
już tradycyjnie obowiązek uczniów z 
najstarszej klasy, więc w tym roku nie 
mogło być inaczej.  Przy dźwiękach 
muzyki wirowały w tańcu dzieci małe, 
te z przedszkola, te trochę większe z 
klas I - III oraz starsze z klas IV - VI. 
Maluchy często w strojach specjalnie 
na karnawał przygotowanych - wróż-
ki, królewny, rycerze...bajkowy świat! 
Tańce przeplatane były wspólnymi 
zabawami wszystkich dzieci. Przepro-
wadzały je dziewczynki z szóstej kla-
sy. Była więc haftowana chusteczka 
i jedzenie na czas jabłka wiszącego 
na nitce, taniec w parach na skraw-
ku gazety, a także wykonywanie dys-

atmosfera, szybko nastąpiła inte-
gracja między uczniami obu placó-
wek, co nie pozostało bez wpływu 
na świetną zabawę. Po kilku godzi-
nach szaleństwa na śniegu wszy-
scy chętnie spotkali się przy grillu, 
by z apetytem zjeść przygotowane 
dla nich kiełbaski. Krótko mówiąc, 
żal było odjeżdżać, a najczęstsze 
pytanie, które padało w autokarze 
brzmiało:, „Kiedy następny wyjazd 
na narty?”.

Głównym organizatorem wyjaz-
dów do Konar był pan Marcin Reczek, 
któremu w imieniu zadowolonej z wy-
prawy młodzieży serdeczne dziękuję.

Anna Nowakowska-Gromny

kotekowego stroju z papieru toaleto-
wego. Doping ze strony publiczności 
niósł się po całej szkole rozświetlonej 
i gwarnej w tę lutową, karnawałową 
noc, niczym bronowicka chata. Aby 
bawiący się nie opadli zbyt wcześnie z 
sił, rodzice przygotowali poczęstunek, 

który pokrzepił rozbawione towarzy-
stwo. Jednak na zakończenie zaba-
wy większość jej uczestników narze-
kała na obolałe nogi... efekt dobrej 
zabawy, ale nikt nie narzekał, że było 
nudno.

Renata Domagała
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Jury w wyborze najładniejszej kartki miało trudne zadanie

W oczekiwaniu na listonosza … od Św. Walentego

EDUKACJA

Przez kilka dni poprzedzających 
14 lutego każdy uczeń mógł wrzu-
cić do specjalnie przygotowane-
go pudełka  kartkę walentynkową. 
13 lutego podczas specjalnej uro-
czystości kartki te były rozdawane 

WALENTYNKOWE 
ZWYCZAJE

14 lutego przypadają Walentynki zwane inaczej Świętem Zakocha-
nych. Stałym elementem tego dnia jest wzajemne wręczanie sobie 
walentynkowych ozdobnych karteczek z obowiązkowym serduszkiem i 
okolicznościowym wierszykiem. W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gacach Słupieckich samorząd szkolny przygotował z okazji tego dnia 
walentynkową pocztę i konkurs. 

"Z okazji Dnia Św. Walentego
ślę całusa ogromnego." 

TURNIEJ POŻARNICZY 
„MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA  
POŻAROM”

18 marca 2015 roku w Łubni-
cach odbyły się eliminacje gmin-
ne Turnieju „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Naszą szkołę repre-
zentowały uczennice klasy VI: 
Angelika Kozioł, Karolina Nowak 
i Sylwia Romańska.

W eliminacjach zwyciężyła Syl-
wia Romańska, która będzie repre-
zentowała szkołę i gminę w elimina-
cjach powiatowych. Angelika zajęła 
czwarte miejsce, a Karolina piąte.

Serdecznie gratulujemy Sylwii i 
życzymy powodzenia na kolejnym 
etapie eliminacji.

Andrzej Piórecki

I miejsce w kategorii szkoła podstawowa 
zajęła Sylwia Romańska

przez walentynkowych listonoszów. 
Ale adresat takiej kartki musiał ją 
wykupić. Uczniowie śpiewali więc 
piosenki, deklamowali wierszyki, 
robili przysiady i pompki, wyrażali 
własne uczucia, aby potem walen-
tynkę otrzymać.

Nieco wcześniej został rozstrzy-
gnięty konkurs na najładniejszą 

kartkę walentynkową. Zadaniem 
każdej klasy było przygotowanie kil-
ku takich kartek. I tu się okazało, że 
uczniowie są pełni pomysłów. Kon-
kurs odbył się w dwóch kategoriach: 
dla klas I - III i dla klas IV - VI. Jury 
przyznające miejsca miało trudne 
zadanie. Wyboru najładniejszych 
kartek jednak dokonano, a nagro-
dzeni młodzi twórcy otrzymali słod-
kie upominki. 

Wprawdzie nie brak osób kry-
tykujących obchodzenie Dnia Za-
kochanych, ale przecież należy pa-
miętać, że nie ma niczego złego w 
wyrażaniu uczucia sympatii, a prze-
słanie komuś kartki walentynkowej 
z pewnością sprawi, że na twarzy tej 
osoby zagości uśmiech, a w sercu 
przyjemne ciepło.

Renata Domagała
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Występ wnucząt potwierdził posiadanie szerokich zdolności artystycznych

„Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie”

Były korowody, kółeczka, pociągi, węże...

Dzień Babci i Dziadziusia
to najpiękniejsze dni w roku. W 

tych dniach właśnie Oni obdarzani są 
szczególnymi dowodami miłości.

Dnia 28 stycznia 2015 roku o go-
dzinie 11:00 w Szkole Podstawowej 
w Łubnicach odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadziusia. Za-
proszeni goście licznie przybyli, aby 
podziwiać występy swoich wnucząt. 
Dla Nich przygotowano poczęstunek 
oraz wspaniały program artystyczny. 
Dyrektor szkoły Teresa Komasara po-
witała wszystkich, złożyła życzenia oraz 
podziękowała  za pomoc w przygoto-
waniach. Występy rozpoczęły dzieci z 
oddziałów przedszkolnych, którzy pio-
senką i tańcem wprowadzili wszystkich 
w odświętny nastrój. Wspaniałymi ak-
torami okazali się uczniowie klas I-III, 
którzy zorganizowali „Koncert Życzeń” 
oraz tańce  „na ludową nutę”, w spe-
cjalnie na tę okazję uszytych strojach. 
Program artystyczny zapewnił przyby-
łych gości o tym, że ich wnuczęta  po-
siadają szerokie zdolności artystyczne.

W II części uroczystości Babcie i 

stawowej w Łubnicach przemykali 
Batman i Spiderman, widziano też 
kotka, pieska oraz najprawdziwszą 
księżniczkę! 

W czwartek 29 stycznia 2015 
roku dla dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i klas I-III zorganizowa-
no bal karnawałowy. W tym dniu 
sala gimnastyczna zamieniła się w 
zaczarowaną krainę pełną wróżek, 
czarodziejów, kowbojów, duchów, 
motyli i innych barwnych postaci z 

kreskówek i ba-
jek.

Bal poprowa-
dzili nauczyciele, 
którzy nikomu nie 
pozwolili się nu-
dzić. Przy dźwię-
kach skocznej 
muzyki i utworach 
znanych wyko-
nawców dzieci 
mogły pobawić 
się ze szkolnymi 

kompanami. Były 
korowody, kółecz-
ka, pociągi, węże 
i tańce w parach. 
Pląsy na parkie-
cie i wspólne za-
bawy wyczerpały 
siły tancerzy. Po 
zabawie wszyst-
kie dzieci udały 
się na poczęstu-
nek przygotowany 
przez rodziców .

Dziadziusiowie zostali obdarowani 
laurkami oraz słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodziców.

Frekwencja była wysoka. Przybyło 
około 150 osób. Dziękujemy im za to. 
Gorące słowa podziękowania należą 
się również rodzicom, którzy nie tylko 
dowieźli honorowych gości na uroczy-
stość, ale okazali dużą pomoc w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

W karnawale same bale
Ten dzień od rana zapowiadał się 

niezwykle. Korytarzami Szkoły Pod-

Wiosenne Sprzątanie
W dniu 9 marca 2015 roku odby-

ła się w naszej szkole Akcja „Czysta 
Gmina – Wiosenne Sprzątanie” orga-
nizowana przez firmę UNIA Sp. z o. 
o. na rzecz ZGOK w Rzędowie, któ-
rej celem jest budzenie i wzmacnianie 
świadomości ekologicznej dzieci oraz 
ich odpowiedzialności za środowisko, 
w którym żyją. Jest to promowanie i 
kreowanie postaw przyjaznych środo-
wisku.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i uczniowie z klas I – III Szkoły Pod-
stawowej w Łubnicach wyposażone 
w rękawice ochronne i zaopatrzone 
w worki przystąpiły ochoczo do pracy 
i zajęły się porządkowaniem terenu 
gminy. Pobliski teren został pięknie 
posprzątany przez 80 dzieci z naszej 
szkoły. Dorośli jednak muszą pamię-
tać o tym, by uczyć dzieci porządku, 
a swoją postawą i zaangażowaniem 
dbać o nasze środowisko.

Paulina Kosińska, Anna Gawełek
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26 stycznia 2015 roku dzieci z 
oddziału przedszkolnego zorgani-
zowały spotkanie  z okazji Świę-
ta Babci i Dziadka. Przedszkolaki  
prezentowały swoje talenty aktor-
skie, recytatorskie i taneczne pod 
hasłem „Na wesoło, na ludowo”. 

NA WESOŁO I LUDOWO 
W WILKOWEJ

Młodzi artyści z wielkim zaan-
gażowaniem odgrywali swoje role i 
nagradzani byli gromkimi brawami. 
Po występach  dzieci  wręczyły zapro-
szonym gościom własnoręcznie wy-
konane upominki -  kwiaty i krawaty 
wykonane w ludowym charakterze. 
Uroczystość zakończyła się poczę-

stunkiem przygotowanym przez ro-
dziców. Spotkanie upłynęło w miłej 
i serdecznej atmosferze.  Wszystkim 
Babciom i Dziadkom serdecznie dzię-
kujemy za przybycie, a rodzicom  za 
zaangażowanie podczas przygoto-
wania uroczystości.

Izabela Nowak

„Na wesoło, na ludowo”

Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło miłą i ciepłą atmosferę

Uśmiech i wzruszenie na twarzach zaproszonych gości

WYDARZENIA Z ŻYCIA 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁUBNICACH

JASEŁKA
Boże Narodzenie jest świętem czło-

wieka. Jeżeli tak uroczyście obchodzi-
my narodzenie 

Jezusa, czynimy tak dlatego, aby 
dać świadectwo, że każdy człowiek jest 
kimś jedynym i niepowtarzalnym (św. 
Jan Paweł II). 

 Jak każdego roku, tak i w tym 18 
grudnia 2014 roku sala gimnastyczna 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach 

wypełniła się biblijnymi postaciami 
związanymi z wydarzeniem narodzin 
Jezusa Chrystusa, w które wcielili się 
uczniowie gimnazjum i szkoły podsta-
wowej, a towarzyszący im chór

wprowadził wszystkich w atmosferę 
zbliżających się świąt. Wśród zaproszo-
nych gości byli przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Łubnicach, emerytowani na-
uczyciele oraz przyjaciele szkoły.

Tego dnia nie mogło zabraknąć ży-

czeń i miłych słów. Wspólne dzielenie 
się opłatkiem i śpiewanie kolęd wpro-
wadziły pełen ciepła i sympatii nastrój, 
który udzielił się wszystkim zgromadzo-
nym.

Beata Gumuła

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
23 stycznia 2015 roku odbył się ko-

lejny w naszej gminie Przegląd Kolęd i 
Pastorałek.

Znów można było poczuć atmosfe-
rę świat Bożego Narodzenia, oderwać 
się od kłopotów dnia codziennego 
oraz posłuchać wspaniałych kolęd i 
pastorałek. Uczestnicy przeglądu pod-
trzymując piękny zwyczaj wspólnego 
kolędowania zaprezentowali zarówno 
tradycyjne polskie kolędy, jak również 
pastorałki.

Uczestnicy przeglądu rywalizowali 
ze sobą w trzech kategoriach wieko-
wych: dzieci, młodzież oraz dorośli. W 
kategorii młodzież wystąpiły uczennice 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach:

Dominika Stolicka, Monika Kotlarz, 
Katarzyna Moryto, Karina Roszkiewicz, 
Gabriela Kmiecik i Katarzyna Majczak.
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Wspólne zdjęcie narciarskiego wypadu

Szaleństwo na stoku

Uczennice Publicznego Gimnazjum w Łubnicach: Dominika Stolicka, Monika Kotlarz, Katarzyna 
Moryto, Karina Roszkiewicz, Gabriela Kmiecik i Katarzyna Majczak

Nagrodę główną – Grand Prix 
otrzymała Dominika Stolicka. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz słodycze.

Beata Gumuła

„Chwytaj dzień” na nartach!
Mimo że piękną mamy jesień tej 

zimy i śniegu jak na lekarstwo, miło-
śnicy białego szaleństwa każdego roku 
z wielką niecierpliwością oczekują na 
otwarcie sezonu, aby wreszcie po wie-
lu miesiącach przerwy poszusować „z 
górki na pazurki”. Jazda na nartach 
to sport, który przerodzić się może w 
wielką, piękną, wartościową pasję. 
Przekona się o tym każdy, kto po raz 
pierwszy założy narty i wyruszy, na po-
czątku najlepiej pod opieką instrukto-
ra, na stok. Kilka upadków, kilka go-
dzin nieporadnej jazdy, a później… 
już tylko przyjemność, relaks, radość, 
zapomnienie o problemach, a przede 
wszystkim ruch na świeżym, mroźnym, 
czystym powietrzu, który korzystnie 

wpłynie na nasze samopoczucie, zdro-
wie, kondycję…. Czyż zatem nie warto 
spróbować?

14 stycznia 30 – osobowa gru-
pa gimnazjalistów z PG w Łubnicach 
wraz z opiekunami (Ł. Łygan – pomy-
słodawca i organizator wyjazdu, A. 

Gręda, E. Bąk, A. 
Wójtowicz) wyru-
szyła na stok nar-
ciarski do Konar 
k. Klimontowa, by 
zakosztować „bia-
łego szaleństwa”. 
Aura okazała się 
przyjazna: prawie 
bezchmurne niebo, 
zza którego prze-
dzierały się ciepłe 
promienie słońca, 
mały mrozik, który 
utrzymywał śnieg 
na stoku, wyśmie-
nite humory mło-
dzieży - wszystko to 
sprawiło, że dzień 

„bez szkoły” nie okazał się dniem stra-
conym. Tyle emocji…

Niektórzy po raz pierwszy założy-
li narty, po raz pierwszy wyruszyli na 
stok pod opieką instruktorów narciar-
stwa. Na początku nie było łatwo, ale 
uwagi i wskazówki fachowców już po 
godzinie sprawiły, że młodzież samo-
dzielnie zaczęła pokonywać najniższy 
stok przeznaczony dla tych początku-
jących. Później już było tylko lepiej… 
Wszyscy uczestnicy nauki jazdy potrafili 
wyjechać wyciągiem orczykowym na 
wysoki stok i pod bacznym okiem in-
struktorów i opiekunów zjechać w dół. 
Ponad dwugodzinna jazda na nartach 
sprawiła młodzieży wiele radości i sa-
tysfakcji. Dla organizatorów wyjazdu 
ważne było to, że widzieli roześmiane 
twarze, błysk w oku i wielkie emocje 
w zachowaniach swych uczniów, a po 
powrocie pozytywne opinie na temat 
organizacji tej wyprawy - to najlepsze 
dowody na to, że było warto. Na po-
chwałę zasługuje wzorowe zachowanie 
naszych uczniów, którzy wykazali wiel-
ką ostrożność podczas jazdy na stoku, 
dbałość o bezpieczeństwo oraz dojrza-
łe podejście do podjętego wyzwania, 
jakim była nauka jazdy na nartach. To, 
co jeszcze do niedawna wydawało się 
być barierą nie do pokonania, dziś jest 
już fikcją, a jazda „na deskach” tylko 
fraszką. Nasi gimnazjaliści udowodni-
li, że jeśli się czegoś naprawdę chce, 
zawsze można to osiągnąć.

Zachęcamy młodzież do korzysta-
nia ze stoków narciarskich niektóre 
znajdują się tak blisko… Naprawdę 
warto. Ci, którzy byli z nami, na pew-
no to potwierdzą. A następnym razem 
może snowboard? Kto wie….

Agnieszka Gręda

Czarowanie słowem
W dniach 9-15 marca obchodzo-

no w naszym województwie Tydzień 
Kultury Języka Polskiego organizo-
wany przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Mottem 
tegorocznej edycji była szekspirowska 
maksyma „Mówić to mało, trzeba mó-
wić do rzeczy”. Motywem przewodnim 
Tygodnia była sztuka mówienia, czyli 
umiejętność wyrażania siebie poprzez 
mowę w sytuacjach codziennych, 
szkolnych, zawodowych.

Organizowany w naszej szkole po 
raz drugi Szkolny Konkurs Recytatorski 
Poezji Wisławy Szymborskiej wspa-
niale łączył się z tematyką Tygodnia. 
13 marca do rywalizacji przystąpiło 
13 uczniów, znakomicie prezentując 
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utwory poetki. Publiczność oklaski-
wała gromkimi brawami wszystkich 
uczestników. Recytacji słuchało jury w 
składzie: Joanna Kotlarz, Agnieszka 
Gręda, Justyna Michalska. Po burzliwej 
naradzie ogłoszono zwycięzców:

I miejsce zajęła Kamila Gumuła z 

Jednak to Kamila, Kasia i Patrycja zachwyciły 
najbardziej jury i publiczność

Uczestnicy konkursu

„Jesteśmy Jagódki” w wykonaniu dzieci z grupy młodszej

Grupa starsza w utworze „Babę zesłał Bóg”

Na zakończenie dopełnieniem wspaniałych występów było wspólne zaśpiewanie piosenki „O mnie się nie martw”

klasy Ib;
II miejsce – Katarzyna Drabik z kla-

sy IIIa;
III miejsce – Patrycja Nowak z klasy 

Ib oraz Dagmara Stadnicka z klasy IIIb.
Wyróżnienia otrzymali: Magdale-

na Złotnik, Anna Golba, Michał Krzy-

worzeka, Angelika Wawrzyk. W tym 
roku swoją nagrodę przyznała także 
publiczność. Trafiła ona do Katarzyny 
Drabik za recytację utworu „Kot w pu-
stym mieszkaniu”. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy. Dziękujemy wszystkim gim-
nazjalistom i zapraszamy za rok!

 Joanna Kotlarz

KONCERTOWE 
POWITANIE 

WIOSNY
Swoje umiejętności wokalne i nie 

tylko, zaprezentowały dziewczynki z 
sekcji wokalnej jaką w Centrum Kul-
tury od października 2014 roku pro-
wadzi pani Izabela Czapla. Skupienie, 
uśmiech oraz spontaniczność zacho-
wań można było zobaczyć podczas 
występu Wiktorii Kozioł, Roksany Go-
dzwon, Mai Krawczyk, Martyny Dach, 
Katarzyny Czajki, Kingi Górnicz, Mal-
winy Maruszewskiej, Aleksandry Na-
lepy, Emilii Kwiatkowskiej i Sylwii Ro-
mańskiej. 

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć ta-
kie piosenki jak: „Moja planeta”, „Wi-
taminki, witaminki”, „Blues bujany” 
czy „A ja wolę moją mamę”. 

Radość na twarzach rodziców oraz 
oklaski widzów są najlepszą nagrodą 
za trud i czas poświęcony  na przygo-
towania zarówno dla dzieci, jak i in-

W dniu 19 marca 2015 roku w Centrum Kultury 
w Łubnicach zagościły nutki, pląsy i powiew wio-
sny, a to za sprawą koncertu zorganizowanego w 
związku z długo oczekiwaną porą roku jaką jest 
wiosna.

struktora.
Dzieciom gra-

tulujemy wspa-
niałych występów 
i życzymy dal-
szych sukcesów 
scenicznych.

Aneta Śmiszek
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„Pójdźmy wszyscy do stajenki” w wykonaniu: Wiktorii Kozioł, Martyny Dach, Roksany Godzwon, 
Mai Krawczyk i Katarzyny Czajki

Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem

Uczestnicy przeglądu w kategorii młodzież w towarzystwie zaproszonych gości Gościnny występ Zespołu „Pacanowianie”

Następnie swoje umiejętności i 
zdolności wokalne na scenie zaprezen-
towało 45 uczestników w trzech kate-

NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE
Choć od Świąt Bożego Narodzenia minęło już trochę czasu to miesz-

kańcy gminy Łubnice mogli jeszcze raz poczuć świąteczną atmosferę. 
Stało się to za sprawą wyjątkowego wydarzenia, jakim był Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek, który odbył się 23 stycznia w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Łubnicach. O godz. 17:00 wszystkich zebranych, którzy 
przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością, powitała dy-
rektor Centrum Kultury Aleksandra Stachniak, sekretarz gminy Łubnice 
Leszek Ziółek oraz o. Piotr Graduszewski.

Grand Prix w każdej z kategorii. Wśród 
laureatów znaleźli się:

Kategoria – dzieci: Aleksandra Na-

lepa „Sianko na stół”;
Kategoria – młodzież: Dominika 

Stolicka „Czy pamiętasz Betlejem”;
Kategoria – dorośli: Justyna Starbek 

„Przybieżeli do Betlejem”;
Wyróżnienie: Roksana Godzwon 

„Przybieżeli do Betlejem”.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz drob-
ne upominki, które wręczyli sekretarz 
gminy Łubnice Leszek Ziółek, radny 
Rady Powiatu Jerzy Karwasiński oraz 
proboszcz parafii Beszowa ks. Krzysztof 
Serafin.

Przegląd był również okazją do wy-
słuchania pięknych, polskich kolęd w 
wykonaniu Zespołu „Pacanowianie”, 
który gościnnie wystąpił w tym dniu 
dzięki zaangażowaniu pana Adama 
Rodaka.

Oprócz występów artystycznych 
obecni mieli okazję obejrzeć wystawę 
prac rękodzieła artystycznego o tematy-
ce świątecznej. Autorami, której były pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilko-
wej oraz pani Marta Kotlarz z Beszowej. 

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

Aneta Śmiszek

goriach wiekowych: dzieci, młodzież i 
dorośli. 

Głównym celem spotkania było kul-
tywowanie tradycji kolędowania. Pre-
zentowany przez uczestników repertu-
ar był bardzo urozmaicony. Śpiewano 
zarówno popularne kolędy, jak i mało 
znane pastorałki. 

Podobnie jak w roku poprzednim 
przegląd cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Artyści zachwycili słuchaczy 
pięknem głosu i oryginalnością pre-
zentacji. Dobór repertuaru oraz wa-
lory artystyczne wykonawców oceniła 
zgromadzona publiczność przyznając 
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… i na sztucznym lodowisku w Mielcu

W kinie HELIOS w Kielcach

Warsztaty plastyczne w Centrum Kultury w Łubnicach

FERIE ZIMOWE 
W GMINIE ŁUBNICE

Dwutygodniowy program obej-
mował m. in. warsztaty plastyczne, 
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Efektem były piękne, ko-
lorowe i starannie wykonane pra-
ce, które można było podziwiać w 

świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym, 
Wilkowej, Beszowej, Słupcu i Cen-
trum Kultury w Łubnicach. 

W ofercie znalazł się także dwu-
krotny wyjazd do kina „HELIOS” 
w Kielcach na film 3D „Pingwiny z 

Brak śniegu i mało zimowa aura nie przeszkodziła dzieciom i mło-
dzieży z terenu gminy Łubnice w aktywnym spędzeniu tegorocznych 
ferii. Jak co roku, Centrum Kultury w Łubnicach przygotowało szereg 
atrakcji w ramach akcji „Feriada 2015”.  Każde ze spotkań było okazją 
do wzajemnej integracji i dobrej zabawy.

Madagaskaru” i „Spongebob: na 
suchym lądzie”. Po obejrzeniu peł-
nych humoru przygód bohaterów 
uczestnicy chętnie odwiedzili Mc 
Donald’s. 

Kolejnym wesołym akcentem 
była wizyta grupy cyrkowej „SZOK” 
jaka odwiedziła Centrum Kultury w 
Łubnicach 19 lutego. Dzieci bawiły 
się świetnie. Mogły zobaczyć pokazy 
żonglerki, akrobacji i iluzji oraz tre-
surę zwierząt. Były nie tylko widza-
mi, ale i próbowały swych talentów 
cyrkowych włączając się czynnie do 
zabawy. Umiejętności cyrkowców  
bardzo się podobały nie tylko dzie-
ciom, ale również rodzicom, o czym 
świadczyły burzliwe oklaski po każ-
dym pokazie. Na koniec występu 
wiele emocji wzbudził wąż, którego 
widzowie mogli dotknąć, a co od-
ważniejsi owinąć wokół szyi.

Duże zainteresowanie wzbudziła 
również wizyta w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łubnicach, 
gdzie dzieci i młodzież niezwykle go-
ścinnie zostały przyjęte przez pana 
Włodzimierza Romańskiego. Dzięki 
jego uprzejmości dzieci dowiedziały 
się na czym polega praca strażaka, 
jakim sprzętem posługują się stra-
żacy oraz jakie procedury obowią-
zują podczas zgłoszenia zdarzenia. 
Każdy mógł przymierzyć hełm stra-
żacki i wejść do kabiny wozu. Po 
wizycie, która dostarczyła dzieciom 
ogromnej wiedzy praktycznej do-
tyczącej trudnej i odpowiedzialnej 
pracy strażaków, uczestnicy udali 
się na ognisko.

Wśród atrakcji znalazł się rów-
nież wyjazd na sztuczne lodowisko 
do Mielca, gdzie uczniowie 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 jednym i 
drugim dopisywały humory. Wszy-
scy zadowoleni wrócili do  Łubnic 
planując kolejny wyjazd za rok. 

Szaleństwo ferii zimowych już za 
nami. Przed nami tylko cztery mie-
siące szkolnych zajęć i ....kolejna, 
tym razem wakacyjna, akcja dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Łubnice.

Serdeczne podziękowania skła-
damy wójtowi gminy Łubnice An-
nie Grajko za pomoc i zaangażo-
wanie w organizacji akcji „Feriada 
2015”.

Aneta Śmiszek
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Wspólne chwile w kawiarni „Grycan” w Kielcach

Delektowania ciąg dalszy …

Słodkie chwile w dniu święta naszych pań

Dobre humory nie opuszczały uczestniczek „Babskiego Popołudnia” 
nawet wieczorem...

BABSKIE POPOŁUDNIE

Na szczęście minęły już czasy kie-
dy panie z okazji 8 marca otrzymywały 
pudełko z rajstopami. Za to symbolicz-
ny "kwiatek"  wciąż jest na topie.

Centrum Kultury w Łubnicach przy 
wsparciu wójta gminy Łubnice Anny 
Grajko w tym roku postanowiło zabawić 
się z paniami z terenu naszej gminy w 
nieco mniej tradycyjny sposób niż zwykle.

W niedzielne popołudnie 62 pa-
nie dwoma autokarami pojechało do 
Kielc, by mile i atrakcyjnie spędzić czas 
w dniu swojego święta.

W kieleckiej Galerii Echo był czas 
wolny na zakupy oraz wspólny czas 
w kawiarni przy ogromnym pucharku 
lodów i pysznej kawie. Uwieńczeniem 
mile spędzonego czasu był seans w 
Kinie ,,HELIOS". Wszytkie panie, a 
nawet panowie, z niecierpliwością nie 
mogli doczekać się  obejrzenia jed-
nej z najbardziej oczekiwanych filmo-
wych adaptacji bestsellerowej powieści 
,,Pięćdziesiąt twarzy Greya", która stała 
się światowym fenomenem. Każdy z 

Dzisiaj atrakcji będzie niemało,
Dzisiaj naprawdę będzie się działo,

Wiadomo Panie dzisiaj świętują,
Chłopy kolację niechaj szykują.

Mamy dziś dla Was atrakcje liczne,
Kawiarnia, kino ciut erotyczne,

Sklepów w galerii jak wiecie sporo,
Powrót do domu już nocną porą.

Kochane Panie z okazji Święta, 
Centrum Kultury o Was pamięta, 
Życzymy byście przez ten rok cały,
Dni takich jak dziś najwięcej miały.

   K. Janczyk

Choć wiele osób wytyka, że Dzień Kobiet, to wynalazek komuny, o 
którym dawno trzeba było zapomnieć, to jednak marcowe święto broni 
się skutecznie. 

czytelników i widzów ma swoje zdanie, 
ale widząc zadowolenie na twarzach 
naszych uczestniczek ,,Babskiego po-
południa" śmiem twierdzić, że był to 
jeden z najbardziej udanych dni kobiet 
ostatnich lat. Zanim opuściliśmy Kiel-
ce w późnych godzinach wieczornych, 
był toast za zdrowie kobiet oraz laur-

ki z pięknym wierszem dedykowanym 
kobietom przez naszego regionalnego 
artystę Krzysztofa Janczyka. Dwie spo-
śród wszystkich pań w laurce znalazło 
informację o upominku, którym był 
nasz album promocyjny i czekolad-
ki. Mam nadzieję, że moje odczucia 
powielają się z odczuciami wszystkich 
pań, które spędziły z nami wspólnie 
czas tego dnia. 

Drogie Panie, życzę Wam, aby wię-
cej w naszym życiu było takich chwil. 
Nie tylko 8 marca...

 Aleksandra Stachniak
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Kącik książki

„Poradnik perfekcyjny ogród”- 
Małgorzata Rozenek

Ogród, balkon i taras to do-
datkowa przestrzeń o którą warto 
zadbać. Wystarczy kilka sprawdzo-
nych sposobów, by cieszyć się swo-
im kawałkiem raju. Nieważne, czy 
masz do dyspozycji działkę, taras 
czy balkon, wszędzie możesz stwo-
rzyć własne zielone miejsce na zie-
mi. Miejsce, w którym spędzisz nie-
zapomniane chwile z bliskimi lub 
po prostu schowasz się na moment 
przed światem.

Małgorzata Rozenek podpowie 
ci, w jakim stylu zaaranżować ogród 
i jak go z łatwością pielęgnować. 
Poznaj kilka wypróbowanych trików, 
dzięki którym twój ogród stanie 
się królestwem natury, niezwykłych 
form, kolorów i zapachów. 

„Zuzia na tropie Makusynów” – 
Mariusz Niemycki

Niesamowite odgłosy, znikające 
postaci, wielkie sekrety i fascynują-
ce zagadki kryminalne. To wszystko 
znajdziecie w cieszącym się dużą 
popularnością cyklu powieści opi-
sujących zdumiewające przygody 
czternastoletniej Zuzanny Nadob-
nej. Dziewczynka podróżuje wraz 
z mamą-konserwatorką dzieł sztu-
ki- po całej Europie. Jako detektyw 
amator tropi nieuchwytnych prze-
stępców, odwiedza niezwykłe miej-
sca i spotyka ciekawych ludzi.

Tym razem Zuzia odwiedza za-
mek w Siedlisku. Ta dawna siedzi-
ba szczepu harcerskiego Makusyny 
skrywa wiele tajemnic, które dziew-
czynka bardzo chce odkryć.

Polecamy również „Zuzia kontra 
Scotland Yard”

Przeczytajcie to koniecznie!
„Lato opowieści” 
– Laura Summes

Istnieją dwa sposo-
by na utrzymanie tajemni-
cy: milczenie albo kłamstwo. 
Siostrom Ellie i Grace udało się uciec 

od przeszłości, 
a ich nowe życie 
wydaje się lepsze 
i radośniejsze. 
Problem w tym, 
że o przeszłości 
nie można tak ła-
two zapomnieć, 
szczególnie kiedy 
dawne mroczne 
tajemnice wciąż 

depczą im po piętach. Jak długo 
uda się milczeć i kłamać, żeby ich 
nie ujawnić? Jak daleko można się 
posunąć, żeby chronić to, co naj-
ważniejsze, siostrzaną miłość i przy-
jaźń?

„Dowód” - Eben Alexander
Prawdziwa historia neuro-

chirurga, który przekroczył gra-
nicę śmierci i odkrył niebo. 
Przez tydzień pozostawał w głębokiej 
śpiączce z minimalnymi szansami na 
wyleczenie. Jego mózg praktycznie 
przestał funkcjonować, a ciało nie 
reagowało na żadne bodźce. Kiedy 
jego świadomość utonęła w mroku, 
stało się coś, czego jako naukowiec 
nigdy nie mógł się spodziewać. 
Odkrył niebo. Eben Alexander, 
znakomity neurochirurg, szanowa-
ny wykładowca Harvardu, przez 
lata pozostawał sceptyczny wobec 
zagadnień wiary. Życie poświęcił 
nauce i ufał jedynie faktom. Pod 
wpływem dramatycznego zdarze-
nia musiał jednak przewartościo-
wać swoją racjonalną wizję świata. 
Dotknął najważniejszej tajemnicy. 
Dowód zawiera piękną i niezwykle 
bogatą wizję zaświatów, nieporów-
nywalną z żadną z dotychczasowych 
relacji. Spisana ręką człowieka na-
uki, specjalizującego się w badaniu 
mózgu, potrafiącego zachować dy-
stans względem swoich doświad-
czeń, robi wrażenie nawet na 
najbardziej niewzruszonych scepty-
kach.

„Zgoda na szczęście” – Anna 
Ficer-Ogonowska

Ta histo-
ria czekała 
na Ciebie. 
Rozkoszuj się 
nią i zapo-
mnij o ca-
łym świecie. 
Hania już 
wie, że chce 
dzielić życie 
z Mikołajem. 
U w i e l b i a , 
gdy ukocha-

ny budzi ją czułymi pocałunkami i 
śniadaniem podanym do łóżka. Ale 
na ich drodze wciąż pojawia się wie-
le przeciwności. Dramatyczne sytu-
acje dotykają także ich najbliższych. 
Na szczęście wokół nie brak tych, 
którzy gotowi są ich wesprzeć, jak 
ciotka Anna – pełna energii, a przy 
tym jakże troskliwa i wyrozumiała. Z 
pomocą spieszy także nadzwyczaj-
na w swej dobroci pani Irenka, która 
tym razem odegra wyjątkową rolę. 
Czy Dominika odnajdzie się w roli 
żony i matki? Czy Hania odwa-
ży się wyjawić jej długo skrywaną 
prawdę, która całkowicie odmie-
ni ich życie? Czy Mikołaj wreszcie 
usłyszy „i że cię nie opuszczę…”?. 
Choć los wciąż nas zaskakuje, to 
tylko od nas zależy, czy pozwolimy 
szczęściu zagościć pod naszym da-
chem.

„Brida” – Paulo Coelho
Opowieść o Bridzie, młodej ir-

landzkiej dziewczynie i o jej du-
chowych poszukiwaniach. Na swej 
drodze Brida spotyka mędrca, który 
uczy ją, jak radzić sobie z lękami i 
własnym cieniem, oraz kobietę, któ-
ra wprowadza ją w arkana magii. 
Żadne z nich nie ma najmniejszych 
wątpliwości, że dziewczyna ma dar, 
ale tylko od niej zależy, jak go wy-
korzysta. Musi odpowiedzieć sobie 
na dręczące ją pytania, a jedno-

cześnie stoczyć 
walkę o zacho-
wanie harmonii 
pomiędzy uczu-
ciem a pragnie-
niem przemia-
ny. 

Wzruszająca 
opowieść o mi-
łości i tęsknocie 
za Drugą Poło-

WIOSENNE 
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 

W GMINNEJ BIBLIOTECE W ŁUBNICACH
Wiosnę przywitajmy z ciekawą książką w ręku. A oto nowości wy-

dawnicze jakie pojawiły się na półkach naszej biblioteki:
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wą.
Polecamy: „Jedenaście minut”, 

”Zdrada”, „Zahir”, ”Walkirie”, ”Al-
chemik”.

„Czarny Książę”- Katarzyna 
Michalak

Ulice Miasta po zmroku pusto-
szeją. Giną piękne, młode kobie-
ty. Morderca zabija je elegancko, 
finezyjnie, z fantazją. Inspektor 
Paul de Vries odchodzi od zmy-
słów, gorączkowo szukając spraw-
cy. Podejrzanych jest wielu. Ofiarą 
może być każda. Trop prowadzi do 
Czarnego Księcia, przystojnego i 
niebezpiecznego Maksymiliana Ro-
manowa, spadkobiercy potężnego 
rodu. Między dwoma mężczyznami 
staje piękna, młodziutka Konstan-
cja, sprzedana za ojcowskie długi. 
Przyjaźń zmienia się w śmiertelną 
nienawiść, nienawiść prowadzi do 
zbrodni. Pozostaje jedno pytanie: 
kto prowadzi tę grę? Niesamowita 
opowieść o zwodniczej miłości, po-
żądaniu, zdradzie i morderstwie. 
Galeria mrocznych postaci na uli-
cach grzesznego i zepsutego Mia-
sta końca wieku. Prawdziwa gratka 
dla miłośników gorących, namięt-
nych i niebezpiecznych historii. 
Kolejna powieść w Serii z tulipanem.

Polecamy również książki pt.:„Po-
czekajka”, „Mistrz”.

„Żar nocy”-Sylwia Day
Sylvia Day jest autorką ponad 

dwudziestu wielokrotnie nagra-
dzanych książek wydawanych w 
ponad czterdziestu krajach. Jej 
powieści docierały do pierwsze-
go miejsca listy bestsellerów "New 
York Timesa". Ich łączny nakład 
liczony jest w dziesiątkach milio-
nów egzemplarzy. Sylvia znalazła 
się wśród pisarzy nominowanych 
przez czytelników do Nagrody Go-
odreads dla Najlepszego Autora. 
"Żar nocy” to druga część cyklu 
"Strażnicy snów" zapoczątkowanego 
bestsellerowymi "Rozkoszami nocy". 
Jest to wyjątkowa, ekscytująca 
książka. Poznacie w niej dalsze losy 
postaci z „ Rozkoszy nocy”, ale w 
głównych rolach występują nowi, 
fascynujący bohaterowie.

Stacey Daniels zawsze pociągali 
niewłaściwi faceci, dlatego przeczu-
wa, że nieziemsko przystojny męż-
czyzna, który stanął na jej progu, jest 
wyjątkowy pod wieloma względami. 
Connor Bruce stanowi uosobienie jej 

najskrytszych fantazji erotycznych, 
jest bogiem, który przybrał postać 
oszałamiająco zmysłowego mężczy-
zny. Stacey zdaje sobie sprawę, że 
jeśli podda się namiętności, będzie 
musiała stanąć twarzą w twarz ze 
śmiertelnym niebezpieczeństwem, 
mimo to nie potrafi oprzeć się ko-
chankowi, bo jest on wszystkim, 
o czym zawsze marzyła. Niestety, 
Connor Bruce dźwiga brzemię, któ-
rego żadna kobieta nie udźwignie. 
Chociaż znajduje pocieszenie w ra-
mionach Stacey, nie może ani na 
chwilę zapomnieć o swoim świecie 
nękanym przez przemoc i wojnę... 

„Emblemat Zdrajcy” Juan Gó-
mez-Jurado

Znakomity thriller o mrocznym 
sekrecie, tragicznej miłości i nisz-
czycielskiej sile zemsty.

Rok 1940, Cieśnina Gibraltar-
ska. Podczas szalejącej burzy hisz-
pański okręt ratuje grupkę niemiec-
kich rozbitków. Kiedy sztorm cichnie, 
jeden z ocalonych w podzięce wrę-
cza dowódcy okrętu, kapitanowi 
Gonzálezowi, dziwny order ze szcze-
rego złota ozdobiony diamentem. 
W roku 2002 syn kapitana Gon-
záleza w osobliwych okoliczno-
ściach dostaje lukratywną propo-
zycję sprzedaży orderu. Poznaje 
przy okazji jego niezwykłą historię, 
której początek sięga roku 1919 i 
wiąże się zlosami młodego mona-
chijczyka Paula Reinera. W nietypo-
wych okolicznościach dowiaduje się 
on od kuzyna, że jego ojciec wcale 
nie zatonął wraz z okrętem, którym 
dowodził, lecz został zamordowa-

ny. Odtąd 
Paul obse-
syjnie będzie 
p o s z u k i w a ł 
odpow i ed z i 
na pytanie, 
kto dopuścił 
się zbrodni. 
Wa ż n i e j s z a 
jednak oka-
że się odpo-
wiedź, dla-
czego ojciec 

musiał zginąć... 
Łącząc te trzy wątki, Jurado stwo-
rzył kolejną, fascynującą powieść o 
zdradzie, trudnym uczuciu i praw-
dziwej cenie zemsty.

„Rany Kamieni”-Simon Beckett

„Tonący w deszczu krajobraz po-
zbawiony zarówno życia, jak i konkret-
nych kształtów. Płaskie wrzosowiska, 
upstrzone kępami drzew, mokradła” 
– to pejzaż Chemii śmierci, pierw-
szego bestsellera Simona Becketta 
z genialnym antropologiem sądo-
wym doktorem Davidem Hunterem. 
„Wszędzie wokoło leżały ludzkie ciała 
w różnym stanie rozkładu” – to Trupia 
Farma, sceneria Szeptów zmarłych. 
„Targana sztormem, odcięta od świata 
i sparaliżowana śmiertelnym strachem 
wysepka” – to Zapisane w kościach. 
I znowu W wołaniu z grobu: ponure 
torfowiska i wrzosowiska, i mgła… 
I teraz Rany kamieni. I słońce, pola, 
pszeniczne łany, strumyk, zagaj-
nik… Wszystko zastygłe w bezruchu. 
Obezwładnia nas upał. I osacza ci-
sza. W ten idylliczny krajobraz wjeż-
dża luksusowym audi na oparach 
benzyny narrator. Ale to nie doktor 
Hunter. Nie wiemy – i prawie do 
końca się nie dowiemy – kim jest. 
Wiemy, że ucieka. I że się boi. Pa-
nicznie się boi. A my razem z nim. 
I o niego. Choć wcale nie wiemy– i 
prawie do końca się nie dowiemy – 
czy jest ofiarą, czy może mordercą... 
Rany kamieni - tu wszyst-
ko jest inne: bohater, scene-
ria, tylko Beckett jest taki sam: 
Mistrz wyrafinowanej prozy, oszczęd-
nych środków, bogatego języka, 
plastycznych opisów. Mistrz emocji, 
mistrz nastroju, strachu i tajemnicy. 
Ale tym razem poszedł dalej i inną 
drogą. Tu sam narrator, wszyscy i 
wszystko jest tajemnicą.

Każda scena rodzi zagadkę. Każ-
de wyjaśnienie rodzi jeszcze trudniej-
sze pytania.

Tajemnice osaczają. Napięcie i 
niepewność rośnie. I strach, który 
chwycił za gardło w pierwszej sce-
nie, zacieśnia swój uścisk i dławi. 
To głęboka, mądra, pełna zadumy 
nad losem i naturą ludzką powieść 
ubrana w formę literackiego thrillera 
psychologicznego.

Polecamy:„Chemia śmierci”, „Za-
pisane w kościach”, „Wołanie gro-
bu, „Szepty zmarłych”.

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, aby znaleźli czas 
na odpoczynek przy ulubionej lek-
turze. Jeżeli uważacie Państwo, że 
jakiejś książki brakuje w bibliotece 
zgłoście to bibliotekarzowi. W miarę 
możliwości postaramy się uwzględ-
nić Państwa propozycje.

Ewa Murdza
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KULTURA OSP

,,O potencjale kulturowym wo-
jewództwa świętokrzyskiego z 
uwzględnieniem jego społeczno-
-gospodarczych uwarunkowań” 
rozmawiano podczas spotkania w 
starostwie staszowskim w dniu 4 
marca br. 

W ponad 2-godzinnej dyskusji 
prowadzonej przez Sebastiana Gral-
ca z EPRD – Biuro Polityki Gospo-
darczej i Rozwoju Regionalnego w 
Kielcach, udział wzięły panie dyrek-
tor miejskich i gminnych ośrodków 
kultury, regionaliści, bibliotekarze i 
pracownicy starostwa staszowskie-
go z wydziałów edukacji i promocji. 
Poruszono szereg problemów i kwe-
stii dotyczących m.in.: prowadzenia 
placówek kultury, organizacji imprez, 
kreowania zajęć dla dzieci i mło-
dzieży, a także osób dorosłych. Nie 
obyło się bez wymiany poglądów w 
sprawach finansowania działalno-
ści kulturalnej, i w tym obszarze było 
najwięcej krytycznych uwag, a jedno-
cześnie oczekiwań przeprowadzenia 
zasadniczych zmian, które umożli-
wiłyby sprawniejsze i bezproblemo-
we tworzenie corocznych budżetów. 
Spotkanie było częścią badań pro-
wadzonych przez Instytut Kultury 
Regionalnej i Dziedzictwa Narodo-
wego ENKOLPION i EPRD – Biuro 
Polityki Gospodarczej i Rozwoju Re-
gionalnego. Badania zlecił Urząd 
Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego, a efektem końcowym 
prowadzonych konsultacji będzie 

ekspertyza zawierająca m.in.: iden-
tyfikacje wszystkich dostępnych zaso-
bów społecznych, technicznych, insty-
tucjonalnych, organizacyjnych oraz 
ludzkich, działających na polu kultury 
województwa. Dokument końcowy 
zawierać będzie również listę ogra-
niczeń rozwojowych, a także wynika-
jących z nich koniecznych uzupełnień 
poprzez: inwestycje, szkolenia, do-
radztwo, sieciowanie itp. co powinno 
umożliwić  podniesienie rentowności 
prowadzenie działalności kulturalnej 
z pożytkiem dla samych twórców jak 
również instytucji kultury i podmiotów 
gospodarczych działających w opar-
ciu o zasoby turystyczne i kulturowe 
regionu. Podczas wspólnej dyskusji 
zrodził się pomysł zorganizowania 
wspólnego spotkania wszystkich dy-
rektorów instytucji kultury z terenu 
powiatu w celu podjęcia wspólpracy.

O kulturalnych działaniach, pla-
nach i marzeniach dyskutowali: 
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu Joanna Juszczyńska, dy-
rektor Centrum Kultury w Łubnicach 
Aleksandra Stachniak, dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy w 
Staszowie Ewa Cygan, dyrektor Sta-
szowskiego Ośrodka Kultury Kata-
rzyna Ciepiela, insp. Bożena Mazur 
z Wydziału Edukacji, Kultury, sportu 
i Turystyki w starostwie staszowskim i 
naczelnik Wydziału Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą w Starostwie Po-
wiatowym w Staszowie Jan Mazanka.

Aleksandra Stachniak
foto:www.staszowski.eu 

RAZEM O KULTURZE

W spotkaniu udział wzięły, od lewej: dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Joanna Juszczyńska, 
dyr. Centrum Kultury w Łubnicach Aleksandra Stachniak, dyr. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Staszowie Ewa Cygan, dyr. Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela i insp. Bożena 

Mazur z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie staszowskim. 

Jak co roku, w tym również, 
odbyły się w jednostkach OSP 
działających na terenie gminy 
Walne zebrania sprawozdawcze. 
Jest to  dla jednostki najwazniej-
szy organ co w tym artykule po-
staram się wyjaśnić.

Każda OSP jest zorganizowana 
według struktury opisanej w statu-
cie. Oto przykład struktury organi-
zacyjnej stowarzyszenia ochotnicza 
straż pożarna. Mogą być do niego 
wprowadzane rozmaite modyfikacje, 
ale pewne jego składniki są stałe i 
niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania straży. Dowolność doty-
czy zwłaszcza niektórych członków 
zarządu i zakresu ich uprawnień. 

Według wzorcowego statutu OSP, 
organami OSP są: walne zebranie, 
zarząd i komisja rewizyjna, umiesz-
czone w przykładowej strukturze na 
trzech najwyższych poziomach. Są to 
organy kolegialne, czyli składające 
się z więcej niż jednej osoby, w któ-
rych decyzje zapadają większością 
głosów. Walne zebranie prowadzi – 
wybierany każdorazowo – przewod-
niczący zebrania. Zarządem kieruje 
wybierany przez zarząd prezes. Na-
tomiast komisja rewizyjna pracuje 
pod kierunkiem wybranego ze swe-
go grona przewodniczącego.

Najwyższą władzą OSP jest – jak 
w każdym stowarzyszeniu – Wal-
ne Zebranie Członków, w którym z 
głosem stanowiącym udział biorą 
wszyscy członkowie zwyczajni (nazy-
wani czasem czynnymi), a z głosem 
doradczym (bez prawa głosowania) 
także członkowie honorowi i wspie-
rający. 

Do kompetencji, czyli wyłączne-
go prawa, walnego zebrania nale-
ży przede wszystkim podejmowanie 
uchwał o zmianach statutu i roz-
wiązaniu OSP oraz rozpatrywanie i 
zatwierdzanie dorocznych sprawoz-
dań zarządu i komisji rewizyjnej z 
ich działalności. Z tym związane jest 
podejmowanie • na wniosek komisji 
rewizyjnej • uchwał w sprawie udzie-
lania absolutorium dla zarządu, czy-
li aprobata dla działań dotychcza-
sowych i wyrażenie zgody na jego 
dalsze działanie. Walne zebranie na 
podstawie materiałów przedstawio-
nych przez zarząd uchwala też rocz-
ny plan działalności i budżetu OSP 
oraz ustala wysokość składki człon-
kowskiej. Dla walnego zebrania za-
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WALNE 
ZEBRANIE OSP

Przykład struktury organizacyjnej OSP. Źródło: www.zosprp.pl

strzeżone też jest prawo nadawania 
osobom szczególnie zasłużonym dla 
OSP członkostwa honorowego. 

Walne zebranie, jako najwyższa 
władza stowarzyszenia, ma prawo 
rozpatrywania odwołań od decyzji 
zarządu. Odwołania takie – adreso-
wane do walnego zebrania członków 
OSP • składa się na „ręce” za-
rządu, który ma obowiązek 
wprowadzenia ich pod ob-
rady najbliższego wal-
nego zebrania. Wal-
ne zebranie ma 
także prawo (i 
obowiązek) roz-
patrywania także 
innych spraw i 
wniosków, zgło-
szonych przez 
członków OSP 
przed, a także w 
trakcie zebrania.  Do 
niego też należy decyzja 
o ewentualnym zaprzesta-
niu działalności i rozwiąza-
niu OSP. Jest to prawo niezbywalne, 
to znaczy walne zebranie nie może 
przekazać takiego uprawnienia, np. 
zarządowi.

Walne zebranie zajmuje się tak-
że działalnością materialną. Do jego 
kompetencji zastrzeżono podejmo-
wanie uchwał w sprawie nabycia i 
zbycia nieruchomości oraz ich ob-
ciążeniu (czyli poręczania kredytów 
hipoteką nieruchomości), a także o 
nabyciu i zbyciu środków trwałych, a 

także podejmowanie uchwał w spra-
wie przyjęcia spadków i darowizn. 
Ważną sprawą jest to, że jedynie 
walne zebranie może określić rodzaj 
i zakres prowadzonej przez OSP 
działalności gospodarczej. Zarząd w 
tym przedmiocie może się poruszać 
tylko w zakresie dozwolonym przez 

walne zebranie. Nie dotyczy 
to działalności statutowej, 

określonej w statucie każ-
dej OSP, zarejestro-

wanym w Krajowym 
Rejestrze Sądo-
wym.

Walne ze-
branie członków 
OSP zwoływane 
jest raz w roku 
jako zebranie 
sprawozdaw -

cze, a na zakoń-
czenie określonej w 

statucie kadencji – jako 
zebranie sprawozdawczo-

-wyborcze. To ostatnie różni 
się od zebrania sprawozdawczego 
jedynie tym, że oprócz sprawozdania 
z działalności stowarzyszenia, wy-
biera się na nim nowy skład zarzą-
du i komisji rewizyjnej, gdyż z mocy 
prawa organy te w starym składzie 
kończą kadencję i przestają istnieć. 
W razie potrzeby można także zwo-
łać nadzwyczajne walne zebranie, 
poświęcone najczęściej jakiemuś 
ważnemu tematowi bieżącemu. Tryb 
jego zwołania przewiduje statut OSP. 

W niektórych OSP nadzwyczajne 
walne zebrania zwołuje się w poło-
wie roku, żeby przedstawić człon-
kom wyniki półrocznej działalności 
OSP i poznać ich zdanie na temat 
prowadzonej działalności. Zebranie 
nadzwyczajne obraduje wyłącznie 
na temat określony przez organ je 
zwołujący (np. zmiany w statucie). 
Zebranie takie jest władne do podej-
mowania uchwał na ten temat. Nie 
przewiduje się natomiast dodawania 
innych tematów w trakcie zebrania. 

Na dorocznych zebraniach 
sprawozdawczych wszyscy zebrani 
członkowie OSP dokonują rozlicze-
nia (merytorycznego i finansowego) 
pracy zarządu i komisji rewizyjnej. 
Przyjęcie sprawozdań oznacza ak-
ceptację dotychczasowej ich pracy. 
Odrzucenie sprawozdań oznacza 
wotum nieufności dla władzy i za-
zwyczaj ich odwołanie i konieczność 
przedterminowych wyborów.

Na walnym zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym wybiera się po-
nadto skład komisji rewizyjnej i za-
rządu. We wzorcowym statucie OSP 
przyjęto, że walne zebranie nie de-
cyduje o tym, kto z wybranych człon-
ków władz stowarzyszenia będzie 
pełnić określone funkcje. Zarząd i 
komisja rewizyjna decydują o tym na 
swych pierwszych posiedzeniach. W 
pierwszej kolejności wybierają pre-
zesa OSP i przewodniczącego komi-
sji rewizyjnej, którzy będą ich pracą 
kierować i koordynować działania 
poszczególnych członków, po czym 
następuje dalszy podział funkcji. Taki 
sposób wybierania zarządu i komi-
sji rewizyjnej ma tę zaletę, że zarząd 
w trakcie kadencji może wprowa-
dzić zmiany w podziale funkcji, bez 
konieczności zwoływania nadzwy-
czajnego walnego zebrania. Jest to 
istotne, gdyż niektórym członkom 
OSP jest trudno określić, czy będą 
mogli pracować intensywnie przez 
całą kadencję, czy też obowiązki ro-
dzinne czy zawodowe mogą im to 
uniemożliwić. Zmiany funkcji w trak-
cie kadencji nie powinny być odczy-
tywane jako jakiś dyshonor. Każdy z 
ochotników ma także inne obowiąz-
ki i poświęca na działalność w OSP 
tylko tyle czasu, ile może. Konieczne 
jest tylko otwarte postawienie spra-
wy, a nie znikanie z OSP na długie 
tygodnie lub miesiące

Wykorzystano materiał  z gazety 
„Strażak”- artykuł Andrzeja Klimma 

Mariusz Bolon
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom" (OTWP) ma na celu po-
pularyzowanie przepisów i kształ-
towanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożaro-
wej. 

W szczególności służy popularyzo-
waniu wśród dzieci i młodzieży znajo-
mości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek po-
żaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techni-
ki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tra-
dycji ruchu strażackiego.  

Zakres tematyczny turnieju to: 
tradycja i historia straży pożarnych, 
umiejętności i przepisy z zakresu 
ochrony ludności, ekologii i ratow-
nictwa, organizacja i zadania ochro-
ny przeciwpożarowej, organizacja i 
zadania OSP oraz ich związku, przy-
czyny oraz okoliczności powstawania 

TURNIEJ WIEDZY  
POŻARNICZEJ

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Uczestnicy turnieju

Zmagania na szczeblu gminnym

Strażacy podczas wspólnego kolędowania

Po raz drugi w naszej gminie 
zostało zorganizowane  nowo-
rocznego spotkania strażaków z 
wszystkich jednostek, tym razem 
gospodarzem  była jednostka OSP 
Beszowa. 

To jedna z nielicznych okazji by 
druhowie z naszej gminy mogli się 
spotkać razem w rodzinnej atmosfe-
rze, bez współzawodnictwa takiego 
jak na zawodach .

Nie mogło w takiej okoliczności 
zabraknąć gości, którymi byli: wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko, prze-
wodniczący Rady Gminy Marian 
Komasara, skarbnik gminy Danu-
ta Lasota, Agnieszka Reczek, ksiądz 

i rozprzestrzeniania się pożarów, or-
ganizowanie i prowadzenie akcji ra-
towniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
instalacje i urządzenia przeciwpożaro-
we, zabezpieczenia przeciwpożarowe 

budynków, lasów, 
zbiorów, transpor-
tu i składowania 
palnych płodów 
rolnych, substancji 
niebezpiecznych, 
zasady ewakuacji 
ludzi i mienia z 
pomieszczeń na 
wypadek pożaru, 
zasady udzielania 
pierwszej pomocy 
przedlekarskiej.

W tym roku w eliminacjach gmin-
nych turnieju wzięło udział 12 uczest-
ników: 9 w grupie szkół podstawo-
wych i 3 osoby w grupie gimnazjum. 

Komisja w składzie mł. bryg. Ja-
nusz Juszczak, mł. kpt. Bernard Bed-
narczyk oraz Agnieszka Reczek wyło-
nili zwycięzców, a są nimi:

I grupa wiekowa (szkoły pod-
stawowe)

1 miejsce- Sylwia Romańska
2 miejsce – Aleksandra Brzoza
3 miejsce – Dawid Jakubik
II grupa wiekowa (gimnazja) 

 1 miejsce- Dawid Tarnowski
2 miejsce – Karol Komasara
3 miejsce – Piotr Skrzypczyński
Gratulacje dla zwycięzców.

Mariusz Bolon

proboszcz Krzysztof Serafin. W spo-
tkaniu uczestniczyli druhowie z jed-
nostek OSP: Beszowa, Budziska oraz 
Łubnice.  

Spotkanie rozpoczął gospodarz 
druh prezes Jan Szałach  witając 
przybyłych gości i życząc wszystkim 
strażakom i ich rodzinom wszystkie-
go co najlepsze, 
a przede wszyst-
kim tylu powrotów 
co wyjazdów. Do 
życzeń i podzię-
kowań za działal-
ność w minionym 
roku przyłączyli 
się również Anna 
Grajko i Marian 

Komasara. O sprawy duchowe za-
dbał ksiądz proboszcz rozpoczynając 
spotkanie kolędą i połamaniem się 
opłatkiem.

Całość  zakończył smaczny po-
częstunek przygotowany przez żony 
strażaków.

Za rok spotykamy się prawdopo-
dobnie w OSP w Budziskach. 

Mariusz Bolon
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Tu spędził swoje młodzieńcze cza-
sy, tu wraz z żoną założył mleczarnię, 
udzielał się społecznie, uczestniczył 
m.in. w organizacji wiejskiej OSP.

Warto przypomnieć życiorys tego 
prawego, związanego z Łubnicami-
,człowieka nie tylko z uwagi na jego 
zasługi dla polskiej fotografii ale i jako 
bohatera czasu II wojny światowej.  

Adam Dulęba urodził się w 1895 
roku w Żywcu, był synem krakowskie-
go urzędnika, Franciszka Ksawerego 
Dulęby. Gdy Adam miał 5 lat cała ro-
dzina Dulębów przeprowadziła się na 
stałe do Krakowa. Zaraz po maturze 
wstąpił w szeregi Legionów. Idąc za 
przykładem innych młodych ludzi za-
ciągnął się do I Kadrowej i wraz z nią 
wyruszył za kordon. Rodzicom zosta-
wił kartkę z krótką informacją: „Idę 
służyć Ojczyźnie.”  . 

Z rodzinnego domu wyniósł zain-
teresowanie fotografią. Zajmowali się 
nią bowiem  brat Stanisław, również 
frontowy dokumentalista oraz ojciec, 
który w domowej ciemni obrabiał 
materiały przywożone przez synów z 
bitewnych pól. 8 listopada 1915 roku 
Adam Dulęba został ranny i po rekon-
walescencji wrócił w 1917 r. do Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego do dys-
pozycji Archiwum Legionowego, już 
jako wytrawny fotograf.  Dokumen-
tował codzienne życie żołnierzy. Na 
zdjęciach utrwalone zostały nie tylko 
przemarsze wojsk, ale także przygo-
towania do bitew oraz same walki, 
codzienne czynności marszałka Pił-
sudskiego, patriotyczne manifestacje, 
pogrzeby żołnierzy I Brygady. Na jego 
zdjęciach uwiecznione zostały nastę-
pujące postaci: Edward Śmigły-Rydz, 
Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, 
Władysław Sikorski wraz z wymienio-
nym Piłsudskim. 

Jeszcze w 1916 roku część fotogra-
fii ukazała się drukiem w albumie za-

tytułowanym „Legiono-
wo”, wydanym nakładem 
Adama Dulęby. Wydaw-
szy „Legionowo”, posta-
nowił przeznaczyć część 
dochodów ze sprzedaży  
na poszkodowane rodzi-
ny, które straciły bliskich 
podczas wojny. 

Na kilku tysiącach 
klisz utrwalił szlak bojo-
wy II Brygady Legionów 
. Fotografie Dulęby mają przede wszyst-
kim wielką wartość dokumentalną, za-
trzymują nie tyko wizerunki żołnierzy, 
wojskowe życie, sytuacje bojowe, ale 
również krajobrazy  miejsca gdzie prze-
bywały Legiony. W tej samej II Bryga-
dzie Legionów piórem poety utrwalał 
żołnierską drogę i zagrzewał do walki 
Józef  Mączka. 

Po wojnie  wrócił do cywila i roz-
począł studia rolnicze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Podczas studiów rolniczych posta-
nowił odbyć obowiązkową praktykę na 
wsi. Wybrał miejscowość Niziny (po-
wiat buski). Na wsi poznał Zofię  Zapor-
ską, młodą nauczycielkę z którą ożenił 
się 20 lipca 1920 roku we wsi Tuczępy. 
Zamieszkali  razem w Łubnicach. 5 
sierpnia 1921 roku urodził się syn, Wła-
dysław Adam Antoni 10 lipca 1923 roku 
urodziła się Janina, 15 września 

1924 roku - Henryk Tadeusz i 17 paź-
dziernika 1928 roku – Janusz Antoni. 

Od rodziny Radziwiłłów  w czasie 
parcelacji majątku  w Łubnicach Ada-
ma teść i jego brat kupili 30 hektarową 
resztówkę dla Dulębów. Rodzina utrzy-
mywała się po z zysków, jakie przyno-
siła założona  mleczarnia oraz gospo-
darstwo rolno-spożywcze w Łubnicach. 
Gospodarzył  na własnej ziemi do 1944 
roku , kiedy  to za działalność konspira-
cyjną w szeregach  Armii Krajowej zo-
stał aresztowany i wywieziony do obo-

zu koncentracyjnego w Gross-Rosen  
i tam prawdopodobnie rozstrzelany. 
Fotograf w ostatnim liście z 21 marca 
1944 roku opisał swoją pracę w tymże 
obozie, gdzie był jednym z więźniów, 
których zmuszano przed śmiercią do 
nieustającego wysiłku przy wydobyciu 
granitu z obozowego kamieniołomu. 

Cały zbiór negatywów Adam Du-
lęba zostawił  w krakowskim miesz-
kaniu matki. Po likwidacji mieszkania 
matka przeniosła się do drugiego syna 
Stanisława również jak pamiętamy le-
gionowego fotografa, który mieszkał 
w Gliwicach i także posiadał pokaźną 
kolekcję negatywów . Przez kilkadzie-
siąt lat leżały one spokojnie w szafach. 
Dopiero w 70 -lecie odzyskania nie-
podległości ujawniły się niemal w całej 
Polsce, ponieważ trafiły m.in. do  „Te-
lewizyjnego muzeum”.

Główny zbiór Stanisława i Adama 
Dulębów państwo M.M Radkowscy 
z Gliwic , spadkobiercy legionowych 
fotografów, przekazali Krakowskiemu 
Muzeum Fotografii. Obecnie więk-
szość zdjęć ilustrujących tematykę le-
gionową pochodzi właśnie z kolekcji 
Dulębów, co świadczy o ich dużej roli 
w historii polskiej fotografii.

Wykorzystano fragment artykułu 
Józefa Myjaka z gazety „Staszowskie 
Wiadomości Powiatowe”  oraz wiado-
mości z Wikipedii.

Mariusz Bolon

Wspomnienia 
o Adamie Dulębie

W ubiegłym roku minęła 70 rocznica śmierci 
wybitnego fotografa legionowego Adama Dulęby. 
Powinniśmy  pamiętać o takich osobach, bo nie jest 
ich wiele. Osobach które rozsławili naszą miejsco-
wość...
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PORADY

Główny Inspektorat Sanitar-
ny rozpoczął ogólnopolską kam-
panię społeczną realizowaną w 
ramach Profilaktycznego pro-
gramu w zakresie przeciwdzia-
łania uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu i innych środków psycho-
aktywnych.

Kampania potrwa do końca 
2016 roku, w trakcie jej trwania 

pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edu-
kacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w 
tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w me-
diach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane 
przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony 
personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczę-
ściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych 
używania substancji psychoaktywnych, a także ogranicze-
nie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są 
kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny 
i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w 
ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali 
papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% 

Szanowni Czytelnicy!
Niniejszy artykuł poświęcam utrzyma-

niu granic nieruchomości, jako jednemu 
z podstawowych obowiązków właścicieli 
gruntów.

Zgodnie z art. 152 i 153 Kodeksu cy-
wilnego właściciele gruntów sąsiadujących 
zobowiązani są do współdziałania w przy 
utrzymywaniu stałych znaków granicz-
nych oraz rozgraniczania gruntów. Koszty 
rozgraniczania oraz koszty urządzania i 
utrzymywania stałych znaków granicznych 
ponoszą oni po połowie.

Procedurę rozgraniczenia reguluje usta-
wa – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
która ma na celu, ustalenie przebiegu gra-
nic nieruchomości przez określenie położe-
nia punktów i linii granicznych, utrwalenie 
tych punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpowiednich 
dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają w 
miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre gra-
nice określonej nieruchomości.

Rozgraniczenie prowadzi co do zasady 
wójt gminy, i to do niego należy kierować 
stosowne wnioski o przeprowadzenie roz-
graniczenia. Czynności ustalania przebiegu 
granic wykonuje upoważniony przez wójta 
geodeta. To geodeta ustala granicę opiera-
jąc się na znakach i śladach granicznych, 
dostępnych mapach geodezyjnych, a w 
przypadku ich braku bądź niejednoznacz-

ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu 
tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwi-
jającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świado-
mość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. 
Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu 
w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z 
nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle 
ryzykowne. 

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet cię-
żarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków 
spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywa-
ło się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w 
ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji 
w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi 
stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w 
postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich 
szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, 
cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 
154 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez 
stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 
CHF (10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 
CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony 
przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz 
www.e-stawiamnazdrowie.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

ności, na podstawie zgodnych oświadczeń 
sąsiadów. W przypadku zaistnienia spo-
ru pomiędzy sąsiadami geodeta nakłania 
zwaśnione strony do ugody. Podpisany 
przed geodetą pomiędzy sąsiadami proto-
kół graniczny lub akt ugody ma moc ugody 
sądowej.

W przypadku braku zgody co do prze-
biegu granicy, wójt wydaje arbitralną decy-
zję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli 
pozwalają na to zgromadzone w sprawie 
przez geodetę jednoznaczne materiały 
geodezyjne. Decyzja wójta nie ma jednak 
waloru ostateczności. Na żądanie strony 
wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania decyzji, jeżeli jest ona niezadowolo-
na z rozstrzygnięcia wójt zobowiązany jest 
przekazać sprawę sądowi do rozpatrzenia, 
który będzie prowadził własne ustalenia 
odnośnie przebiegu granicy. Podobnie rzecz 
będzie się miała, kiedy wójt nie będzie w 
stanie na podstawie zgromadzonych w 
sprawie materiałów do ustalenia granicy, 
wówczas sam umorzy postępowanie roz-
graniczeniowe i przekaże sprawę sądowi. 
Decyzja wójta o umorzeniu postępowania 
rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy 
sądowi jest jednak zaskarżalna do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozgraniczenie sądowe opiera się w 
pierwszym jego stadium na ustaleniu gra-

nicy według stanu prawnego, a więc w opar-
ciu o uzyskane dokumenty geodezyjne. Do-
piero gdy nie da się ustalić granicy wg stanu 
prawnego, sąd bada granicę według ostat-
niego spokojnego stanu posiadania, mając 
w takich wypadkach na uwadze wszelkie 
istniejące dowody o takim stanie świadczą-
ce, jak wspólne płoty, ogrodzenia, miedze, 
mury graniczne, zeznania świadków itp. 
Gdy natomiast sądowi nie uda się ustalić 
ostatniego spokojnego stanu posiadania, bo 
np. sąsiedzi są zwaśnieni ze sobą od bar-
dzo dawna, odnośnie przebiegu granicy, 
sąd może ustalić granicę według własnego 
uznania, które to uznanie nie może jednak 
zmierzać do pokrzywdzenia właściciela 
nieruchomości kosztem drugiego sąsiada, 
zaś rozstrzygnięcie sądu musi odpowiadać 
zebranych dowodom w sprawie. Sąd ma 
możliwość również zasądzenia dopłat dla 
jednego z sąsiadów, celem wyrównania mu 
strat w związku z ustaleniem niekorzystne-
go dla niego przebiegu granicy.

Końcowo zwrócić trzeba uwagę, że wy-
chodząc z definicji, o której mowa już była 
na samym początku, że sąsiedzi są zobo-
wiązani do współdziałania i współponosze-
nia kosztów utrzymania granicy i znaków 
granicznych, co do zasady koszty postępo-
wania rozgraniczeniowego ponoszą rozgra-
niczani sąsiedzi po połowie. Fakt złożenia 
wniosku nie powoduje automatycznie, że 
to zgłaszający wniosek jest zobowiązany 
pokrywać w całości koszty rozgraniczenia.

Daniel Kajda

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

O ROZGRANICZENIU



27NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY



28 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

FERIADA


