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Dziękujemy za współpracę wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do po-
wstania drugiego numeru kwartalnika 
„Nowiny Łubnickiej Gminy”. 

Serdecznie zapraszamy chętnych do 
udziału przy tworzeniu następnego 
numeru.

Korekty tekstu dokonała Pani Irena 
Dulęba za co składamy serdeczne po-
dziękowania.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych

w rodzinnym gronie przy świątecznym stole.
Niech te Święta będą czasem odpoczynku i źródłem optymizmu oraz 

energii niezbędnej na co dzień. Wesołego Alleluja, smacznego jajka
i mokrego Śmigusa Dyngusa!

Jednocześnie życzymy wszystkim tego by nie zabrakło Wam miejsca na 
naszą gazetę, a czas poświęcony temu był czasem relaksu i odpoczynku przy 
miłej  lekturze. Dzielmy się ze znajomymi naszym kwartalnikiem i dzięki 
temu  rozpowszechniajmy  to  co  ciekawego  dzieje  się  w  naszej  gminie. 
Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami co kwartał, dlatego życzymy tego, by nie 
zabrakło  Wam  natchnienia  w  życiu  prywatnym,  jak  i  zawodowym. 
Chcielibyśmy by każdy czytający te życzenia mógł się spełnić w swoim życiu 
i by odnalazł swoje powołanie.
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Centrum Kultury w Łubnicach z przy-
jemnością informuje, iż z dniem 15 kwiet-
nia 2012 r. rusza nowa strona internetowa

www.cklubnice.pl
na której znajdować się będą  m.in. infor-
macje dotyczące bieżących i planowanych 
działań  instytucji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin!

http://www.cklubnice.pl/
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W Y W I A D  Z  P R Z E W O D N I C Z Ą C Y M  R A D Y  G M I N Y

Marian Komasara - Przewodniczący Rady Gminy Łubnice
Gmina oczami włodarzy na pewno różni się od na-

szych indywidualnych opinii,  jako „zwykłych” miesz-
kańców. Chcemy zatem poznać opinię Przewodniczące-
go  Rady  Gminy  Łubnice,  a  więc  „szczególnego 
radnego”.  Dwukrotne  obsadzenie  na  tak  wysokim
i  szanowanym  stanowisku,  świadczy  o  ogromnym 
zaufaniu jakim społeczeństwo obdarzyło Pana osobę.

Co może Pan powiedzieć na temat  obowiązków 
jakie wiążą się z pełnioną przez Pana funkcją i jak 
Pan się czuje w tej roli?

Najważniejszym  obowiązkiem  przewodniczącego 
jest  organizowanie  pracy  Rady  Gminy.  Działalność 
Rady Gminy to nie tylko praca indywidualna radnych, 
ale przede wszystkim stałych komisji  rady.  Na posie-
dzeniach komisji  są omawiane projekty uchwał, które 
potem na  sesji  rady są  uchwalane.  Są  dwie  komisje: 
Komisja Rozwoju Gminy i Rolnictwa i Komisja Rewi-
zyjna.  Zajmują  się  one  szczegółowo  właściwymi  dla 
siebie problemami. Każda z nich ma swojego przewod-
niczącego,  który  proponuje  porządek  posiedzenia
i  przewodniczy  posiedzeniu.  Do  najbardziej  zasadni-
czych  obowiązków  Przewodniczącego  Rady  należy 
przygotowanie programu sesji, uwzględniającego wnio-
ski Wójta i Radnych, zwołanie sesji i sprawne poprowa-
dzenie jej, zgodnie z obowiązującymi procedurami tak, 
aby wszystkie podjęte uchwały były prawomocne. Prze-
wodniczący musi być moderatorem sesji, panować nad 
gorącą nieraz dyskusją i porządkiem obrad. Odpowiada 
za dobrą atmosferę pracy radnych. Jest to bardzo trud-
ne, ponieważ radni reprezentują różne sołectwa i  róż-
nych wyborców, a także ich interesy i problemy - dla 
każdego  najważniejsze.  Z  drugiej  strony  radny  musi 
kierować  się  dobrem całej  naszej  gminnej  wspólnoty
i dlatego trzeba niejednokrotnie wybierać co jest dla na-
szej  gminy najważniejsze,  trzeba mądrych kompromi-
sów oraz zrozumienia możliwości finansowych gminy 
w stosunku do potrzeb. 

Jak przebiega współpraca z Radnymi i  Wójtem 
Gminy?

Współpraca z Radnymi i Wójtem układa się bardzo 
dobrze. Wzajemne zrozumienie i merytoryczne podej-
ście do problemów pozwala na skuteczne działania słu-
żące rozwojowi gminy. Bardzo istotnym elementem tej 
współpracy jest brak sporów politycznych, które w wie-
lu samorządach zakłócają prace organów gminy.  Pod-
stawą  wszelkich  decyzji  Rady Gminy jest  racjonalne 
działanie  bez nacisków politycznych.  Przewodniczący 
odpowiada też za dobrą współpracę Rady z Radnymi
i Wójtem. Interesy radnych są różne. Są sprawy priory-
tetowe i sprawy mogące poczekać. To wiąże się z kon-
fliktami i moją rolą jest je rozwiązywać. Dlatego biorę 
udział w pracach wszystkich komisji, rozmawiam z rad-
nymi, staramy się podejmować decyzje dobre dla gmi-
ny jako  całości,  a  nie  tylko  jednej  wsi.  Uważam,  że 
mamy dobrych radnych,  zaangażowanych,  aktywnych 
na co dzień w swoich miejscowościach, radnych którym 
leży na sercu przyszłość naszej gminy. Tworzą oni Radę 
Gminy Łubnice podejmującą decyzje  w imieniu mie-
szkańców, po wielu dyskusjach, nieraz sporach, zgodnie 
z zasadami demokracji, decyzje ważne i według mnie 
dobre dla znacznej  większości  obywateli  gminy.  Rea-
sumując,  Wójt  nie  ma  łatwego  życia  z  nami.  Radni 
mają  swoje  zdanie  -  często podobne do wójtowego - 
wszystko  jednak  zmierza  do  szukania  dobrych  roz-
wiązań i współpracy, a nie konfliktów.

Co  dla  Pana  -  Przewodniczącego  Rady  Gminy 
Łubnice – jest największym problemem w gminie?

Nasza gmina jest typowo rolnicza. Brak większych 
zakładów  przemysłowych.  Największym  problemem 
jest  bezrobocie,  niska  opłacalność  produkcji  rolniczej
i  brak  rynku  zbytu.  Kolejny  problem  dla  gminy  to 
zwiększanie ilości zadań bez zabezpieczenia odpowied-
nich środków finansowych ze strony budżetu państwa. 
Najbardziej jest to odczuwalne w przypadku funkcjono-
wania oświaty.

Sesje  Rady  są  otwarte  dla  społeczności.  Czy 
ludzie chętnie korzystają z takiej formy demokracji?

Organizowane  Sesje  Rady  są  otwarte.  Informacja
o terminie i  miejscu ich odbycia wraz z planowanym 
porządkiem obrad  podawana  jest  w formie  ogłoszeń.
W sesjach biorą  udział również sołtysi, co pozwala na 
bieżącą  ich  znajomość  podejmowanych  uchwał  oraz 
zgłaszanych przez Radnych interpelacji, uwag i wnio-
sków, by mogli później przekazać wszystkie informacje 
mieszkańcom  poszczególnych  sołectw.  W  miarę  po-
trzeb w zależności od poruszanych na sesji spraw zapra-
szam do wzięcia udziału osoby bezpośrednio zaintere-
sowane daną problematyką .

Z  jakimi  problemami  najczęściej  zwracają  się 
mieszkańcy gminy?

Mieszkańcy gminy zwracają się z różnymi prośba-
mi. Między innymi proszą o pomoc w remontach dróg 
do pól.  Występują  również interwencje o wyjaśnienia 
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lub możliwości  zmian w planie  przestrzennego zago-
spodarowania  gminy w zakresie  zmian  przeznaczenia 
niektórych działek, jak również w sprawach kanalizacji 
i melioracji.

Co jest dla Pana priorytetem w roli Przewodni-
czącego?

Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie dzia-
łań  zmierzających do  rozwiązywania  problemów rad-
nych,  sołtysów i  mieszkańców sołectw zmierzających 
do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Łubnice.

Kiedy odbędzie się najbliższa sesja Rady i czemu 
będzie poświęcona?

Najbliższa  sesja  odbędzie  się  w kwietniu.  Jednym
z  punktów  porządku  obrad  będzie  przyjęcie  sprawo-
zdania z wykonania budżetu za 2011r. oraz udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice.

Przed  jakimi  wyzwaniami  stoi  gmina?  Jakie 
widzi Pan zadania, które należy zrealizować w naj-
bliższej przyszłości?

W najbliższej przyszłości należy zrealizować zada-
nia inwestycyjne, które chcemy rozpocząć w 2014 roku 
przy udziale środków z UE dotyczące budowy systemo-
wych utylizacji ścieków. Priorytetem jest budowa gmin-
nej kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiej-
szy przystępujemy do projektowania tej dużej inwesty-
cji.

Od dawna aktywnie uczestniczy Pan w życiu na-
szej  gminy,  z  pewnością  w tym czasie  były  chwile 
smutne i radosne, ale czy jest coś co szczególnie miło 
Pan wspomina?

Tak to prawda, w życiu naszej gminy uczestniczę od 
1994 roku. W czasie ostatnich lat wiele zadań udało się 
zrealizować,  ale  na  pewno  naszym osiągnięciem jest 
całkowite zwodociągowanie gminy oraz remont infra-
struktury drogowej i oświatowej. Jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin, gdzie nie zlikwidowano żadnej placówki 
oświatowej  oraz  wyremontowano  wiele  kilometrów 
dróg gminnych.  Na  terenie  naszej  gminy realizowane 
jest  od dawna oczekiwane zabezpieczenie  przeciwpo-

wodziowe (umocnienie i budowa wałów na rzece Wiśle 
i  Kanale Strumień). Bardzo istotny jest fakt,  że jeste-
śmy również jedną z nielicznych gmin, która nie ma za-
dłużenia i jednocześnie realizuje wszelkie działania na-
rzucone na gminne samorządy.

Czy pełniona przez Pana funkcja w jakimś stop-
niu ingeruje w Pana życie prywatne?

Podjęcie się tej funkcji  i zaufanie jakim mnie Wy-
borcy i  Radni obdarzyli  zobowiązuje, więc obowiązki 
związane z jej pełnieniem staram się wypełniać najle-
piej jak potrafię i stawiam jako priorytet w zagospoda-
rowaniu  czasu  przeznaczonego  na  życie  prywatne. 
Kosztem swojego życia prywatnego staram się uczest-
niczyć w działaniach związanych z moją funkcją. Biorę 
udział  w  znaczących  imprezach  konsultacyjnych,  pa-
triotycznych, integracyjnych, kulturalnych i sportowych 
oraz w zebraniach wiejskich. Myślę, że każdy człowiek 
działający społecznie musi ograniczać swoje życie pry-
watne. Ja to czynię i jestem przekonany, że robię to dla 
dobra mieszkańców Gminy.

Jak najczęściej spędza Pan wolny czas?
Czas wolny najczęściej spędzam wspólnie z rodziną. 

Lubię też obejrzeć dobry film.

Czy jest coś co chciałby Pan powiedzieć na koniec 
naszym czytelnikom?

Nadal będę pracował na rzecz mieszkańców Gminy 
Łubnice.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ży-
czę wszystkim Mieszkańcom Gminy Łubnice oraz Ich 
rodzinom dużo wiary, zdrowia, spokoju i miłości. Rado-
snego,  wiosennego  nastroju,  serdecznych  spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alle-
luja.

W imieniu swoim i całej redakcji kwartalnika ży-
czę dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zadowo-
dowym.  Składam  również  życzenia  zdrowych
i  radosnych  Świąt  Wielkanocnych  w  atmosferze 
rodzinnego  ciepła  oraz  mnóstwo  wiosennego 
optymizmu. Dziękuję za rozmowę.

Aneta Śmiszek

P O S I E D Z E N I A  R A D Y  G M I N Y  Ł U B N I C E
W  bieżącym  roku  odbyły  się  dwie  sesje  Rady 

Gminy. 
Na sesjach tych uchwalono:

• budżet gminy na 2012 rok;
• Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Gminy  na  lata 
2012- 2015;
• Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2012 rok;
• wysokość  ekwiwalentu  pieniężnego  udzielanego 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej;

• sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz domku na 
Osiedlu Słonecznym.

Po  burzliwej  dyskusji  nie  podjęto  uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na  terenie  gminy Łubnice,  której  obowiązek podjęcia 
nakłada ustawa o ochronie zwierząt.

Ponadto  Radni  i  Sołtysi  poruszali  inne  tematy, 
między  innymi:  remonty  dróg,  utrzymania  świetlic 
wiejskich,  wydania opinii  w sprawie likwidacji  Karty 
Nauczyciela.

Henryka Rogala
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B U D Ż E T  2 0 1 2  D O C H O D Y

Dział Rozdział Treść Dochody 
ogółem

dochody 
bieżące

dochody 
majątkowe

1 2 4 5

O10 O1010
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich

2747297 2747297

O10 O1010 Wpływy z usług  488000 488000

O10 O1041
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich

428079 428079

O20 O2001
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do  sektora finansów publicznych  oraz innych  umów
o podobnym charakterze 

1000 1000

400 40002 Wpływy z usług 270000 270000
700 70005 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100000 100000

720 72095
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich

289400 289400

750 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań zleconych  gminie  ustawami 56966 56966

750 75023
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do  sektora finansów publicznych  oraz innych  umów
o podobnym charakterze 

78500 78500

751 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 758 758

756 75601 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5000 5000
756 75615 Podatek od nieruchomości 208850 208850
756 75615 Podatek rolny 3600 3600
756 75615 Podatek leśny 20060 20060
756 75615 Podatek od środków transportowych 1300 1300
756 75615 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100
756 75616 Podatek od nieruchomości 70000 70000
756 75616 Podatek rolny 355000 355000
756 75616 Podatek leśny 11700 11700
756 75616 Podatek od środków transportowych 20020 20020
756 75616 Podatek od spadków i darowizn 10000 10000
756 75616 Wpływy z opłaty targowej 244 244
756 75616 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30000 30000
756 75616 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000 5000
756 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 10000 10000
756 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu 39395 39395
756 75621 Podatek dochodowy od osób fizycznych 841491 841491
756 75621 Podatek dochodowy od osób prawnych 3000 3000
758 75801 Subwencje  ogólne z budzetu państwa 3448162 3448162
758 75807 Subwencje  ogólne z budzetu państwa 3212757 3212757
758 75814 Pozostałe odsetki 30000 30000
758 75831 Subwencje ogólne z budżetu państwa 126362 126362

801 80101
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich   *

701000 701000

801 80110
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich   *

885230 885230

852 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1942997 1942997

852 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2690 2690

852 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 4449 4449
852 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 91716 91716
852 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 45635 45635
852 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 46287 46287
852 85228 Wpływy z usług 2000 2000
852 85295 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 59882 59882

900 90002
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich   *

101073 101073

900 90003 Wpływy z usług 50000 50000
900 90019 Wpływy z różnych opłat 5000 5000

Dochody ogółem 16850000 11597921 5252079

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z u rzędu. . .
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B U D Ż E T  2 0 1 2  W Y D A T K I

Dział Rozdział Nazwa Plan na 
2012 r. z tego:

Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

O10 Rolnictwo i łowiectwo 6002767 7172 5995595
O10 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5175903 5175903
O10 Izby rolnicze 7172 7172
O10 O1041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 819692 819692

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 303800 303800
400 40002 Dostarczanie wody 303800 303800
600 Transport i łącznośc 537800 237800 300000
600 60016 Drogi publiczne gminne 537800 237800 300000
720 Informatyka 340488 340488
720 72095 Pozostała działalność 340488 340488
750 Administracja publiczna 1910580 1910580
750 75011 Urzędy Wojewódzkie 56966 56966
750 75022 Rady Gmin 130000 130000
750 75023 Urzędy Gmin 1650614 1650614
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10000 10000
750 75095 Pozostala działalność 63000 63000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 758 758
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 758 758
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 125522 95522 30000
754 75412 Ochotnicze straże pożarne 98152 68152 30000
754 75421 Zarządzanie kryzysowe 27370 27370
758 Różne rozliczenia 100000 100000
758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000
801 Oświata i wychowanie 4826500 4826500
801 80101 Szkoły podstawowe 2674110 2674110
801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382150 382150
801 80110 Gimnazja 1372990 1372990
801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 196990 196990
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16500 16500
801 80148 Stołówki szkolne 151280 151280
801 80195 Pozostała działalność 32480 32480
851 Ochrona zdrowia 39395 39395
851 85153 Zwalczanie narkomanii 5000 5000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34395 34395
852 Pomoc społeczna 2660340 2660340
852 85202 Domy pomocy społecznej 90000 90000

852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 1942997 1942997

852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia  rodzinne 8939 8939

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 121716 121716
852 85216 Zasiłki stałe 57635 57635
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 305150 305150
852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 44021 44021
852 85295 Pozostała działalność 89882 89882
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552150 552150
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15000 15000
900 90002 Gospodarka odpadami 12150 12150
900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 220000 220000
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300000 300000
900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5000 5000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300000 300000
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50000 50000
921 92113 Centra Kultury i Sztuki 210000 210000
921 92116 Biblioteki 40000 40000
926 Kultura fizyczna 4000 4000
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4000 4000

Ogółem wydatki 17704100 11038017 6666083

Szczegółowe informacje z obrad Rady Gminy dostępne są na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej lub w biurze Rady Gminy.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z u rzędu. . .
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N O W Y  K I E R O W N I K  U S C

Kierownik USC – Elżbieta Nowak

Pani Elżbieta Nowak została z dniem 1 marca 2012 
roku powołana przez Wójta Gminy Łubnice Annę Graj-
ko na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Sprawująca do tej pory tę funkcję pani Elżbieta Podsia-

dło przeszła na emeryturę.
Pani Elżbieta Nowak jest absolwentką Uniwersytetu 

Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział:  Prawa
i Administracji,  Kierunek: Administracja. Przez 18 lat 
pracowała  na  stanowisku  Inspektora  d/s  urbanistyki
i architektury w Referacie Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  w Urzędzie  Miasta
i Gminy w Połańcu. 

USC  jest  jednostką  organizacyjną  wchodząca
w  skład  urzędu  gminy,  funkcjonującą  na  podstawie 
ustawy  „Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego”,  która 
reguluje  sprawy  związane  z  rejestracją  urodzeń, 
małżeństw  oraz  zgonów,  a  także  sprawy  dotyczące 
innych  zdarzeń,  które  mają  wpływ  na  stan  cywilny 
osób.  Rejestracja  stanu  cywilnego  osób  dokonywana 
jest  w  księgach  stanu  cywilnego  w  formie  aktów 
urodzenia,  małżeństwa oraz zgonu.  W księgach stanu 
cywilnego  są  dokonywane  także  inne  wpisy 
przewidziane w odrębnych przepisach.

Aleksandra Stachniak

W I Z Y T A  K S I Ę D Z A  B I S K U P A

Rozmowa z pracownikami Urzędu Gminy i kierownikami instytucji

Ordynariusz diecezji sandomierskiej Ks.Bp. Krzysz-
tof Nitkiewicz w dniach 2-3 marca 2012 r. Wizytował 
parafię Beszowa. W ramach tzw. wizytacji kanonicznej 
sprawdzany jest stan życia religijnego, sytuacja admini-
stracyjno-gospodarcza,  poziom edukacji,  inwentaryzo-
wany jest majątek parafii. Biskup odwiedził Publiczną 
Szkołę Podstawową w Wilkowej, Publiczne Gimnazjum 
w Łubnicach, jak również nasz Urząd Gminy.

Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko i ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz

Podczas  wizyty  w  Urzędzie  Gminy  w  Łubnicach 
Anna  Grajko  Wójt  Gminy Łubnice  powitała  biskupa 
słowami pełnymi serdeczności, po czym nastąpiło prze-
mówienie ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. W spotkaniu 
oprócz władz gminy uczestniczyli dyrektorzy i kierow-
nicy placówek z terenu gminy oraz pracownicy Urzędu 
Gminy.

Aleksandra Stachniak

R A D A  G M I N Y  Ł U B N I C E

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz 1100-1500 

w Urzędzie Gminy w Łubnicach

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Rada Gminy Łubnice – kadencja 2010 – 2014:  od lewej (siedzą):  Marian Gromny (Słupiec), Marek Kotlarz (Wolica),
Jan Walęzak (Słupiec), Wojciech Skiba (Budziska), Krzysztof Gil (Zalesie, Gace Słupeckie)

Od lewej:  Henryk Polak (Czarzyzna, Rejterówka), Ryszard Bryk (Beszowa, Orzelec Mały), Wiesław Witek (Wilkowa), Ireneusz Dach (Zofiówka, 
Szczebrzusz), Marek Nowak (Łyczba, Grabowa), Marian Komasara – Przewodniczący Rady Gminy (Orzelec Duży), Renata Pawlak (Góra, Borki),

Izabela Siwek-Oleś (Budziska), Janusz Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy (Przeczów), Jolanta Wójtowicz (Łubnice)

Sołtysi Gminy Łubnice: od lewej (siedzą): Marian Gromny (Słupiec), Mieczysław Motyl (Łubnice),
Wiesława Janas (Przeczów), Grażyna Golba (Gace Słupieckie), Zdzisława Wydra (Wolica), Edward Kwiecień (Borki)

Od lewej: Grzegorz Kobos (Beszowa), Jerzy Karwasiński (Czarzyzna), Piotr Soja (Szczebrzusz), Edward Bajor (Orzelec Mały), Tomasz Kawa (Zofiówka), 
Alicja Pawełek (Grabowa), Jan Romański (Góra), Zdzisława Witek (Wilkowa), Tomasz Suchoń (Orzelec Duży), Teresa Wróbel (Rejterówka),

Maria Bolon (Budziska), Wioletta Nowak (Łyczba), Ryszard Tarnowski (Zalesie) 

I N W E S T Y C J E

Zakończona inwestycja w Łubnicach

Projekt  ,,Budowa  zespołu  obiektów  sportowych
w Łubnicach”- został zrealizowany przez Gminę Łubni-
ce,  współfinansowany przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Rozpoczęcie budowy: 04.03.2011 r.
Zakończenie i odbiór: 30.11.2011 r.
Koszt budowy- 2.338.478,97 zł, w tym:
-środki unijne- 60 %
-środki gminne- 40 %
Wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Olesiński, 
Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój

Barbara Dudek

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Z J A Z D  S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z Y  P S L

Gratulacje nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Gminnego składa Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL Michał Skotnicki

W dniu 17 marca 2012 roku w siedzibie Centrum 
Kultury  w  Łubnicach  odbyło  się  spotkanie  sprawoz-
dawczo-wyborcze Zarządu Gminnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, w którym udział wzięli zdeklarowa-
ni członkowie i sympatycy. Wśród zaproszonych gości 

swoją obecnością zaszczycili: Michał Skotnicki- Wice 
Starosta  Powiatu  Staszowskiego,  Prezes  Zarządu  Po-
wiatowego PSL , Anna Grajko- Wójt Gminy Łubnice, 
Marian Komasara- Przewodniczący Rady Gminy Łub-
nice,  Leszek  Ziółek-  Sekretarz  Gminy  Łubnice.  Po 
ogłoszeniu przez komisję skrutacyjno - mandatową pra-
womocności spotkania zostało jednomyślnie udzielone 
skwitowanie  ustępującemu Zarządowi,  a następnie  po 
owocnej dyskusji przybyłych członków został wybrany 
nowy zarząd. 

Nowo wybrany Zarząd:
-Prezes- Janusz Kowalski
-Wice Prezes- Piotr Stolicki
-Sekretarz- Krzysztof Gil
-Skarbnik- Wiesław Witek
-Członek- Henryk Polak
-Członek- Piotr Karwasiński
Nowo wybrana Komisja Rewizyjna:
-Przewodniczący- Tomasz Suchoń
-Członek- Bartek Pawełek
-Członek- Michał Polak

Aleksandra Stachniak

S O L I D A R N O Ś Ć  R O L N I K Ó W  I N D Y W I D U A L N Y C H  

Mamy już w naszej gminie Niezależne Samodzielne 
Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych ,,SOLI-
DARNOŚĆ”. W styczniu odbyło się pierwsze, założy-
cielskie spotkanie grupy rolników, na którym ukonsty-
tuował się Gminny Zarząd Związku, jak również wy-
pracowano główne cele i zadania dla przyszłej działal-
ności.  Związek ma nadzieję być organizacją pomocną 
rolnikom w zdobywaniu wiedzy dotyczącej szczególnie 
aspektów pomocy unijnej dla rolników, gdyż wiele in-
formacji dociera do nas z opóźnieniem. Związek włącza 
się  aktywnie  w  organizację  letniego  i  zimowego 
wypoczynku dla dzieci rolników, jak również organizu-
je  szkolenia  dla  rolników,  połączone  ze  zwiedzaniem 
ciekawych  miejsc.  W miesiącu  marcu  zorganizowano 
dwutygodniowy wyjazd szkoleniowy do Rzymu. Obec-
nie szkolimy się w zakresie tematów związanych z Gru-
pami Producenckimi, gdyż mają one bardzo duże moż-
liwości  pozyskiwania  pieniędzy  w  ramach  wsparcia
z  unijnego  programu  Wspólna  Organizacja  Rynku 
Owoców i Warzyw. Wysokość wsparcia wynosi 75 %.

Zachęcamy wszystkich rolników do maksymalnego 
korzystania ze wsparcia środków unijnych. Warto ko-
rzystać z Pakietów Rolnośrodowiskowych, które stano-
wią duży dodatek do płatności  bezpośrednich i  mogą 

stanowić  poważny  zastrzyk  gotówkowy.  Szczególnie 
zwracamy uwagę na : 

-Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone 
-Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne
-Pakiet 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
Projekty do pakietów można przygotować korzysta-

jąc z finansowania ich przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i nie ponosić żadnych kosz-
tów. Zachęcamy również do skorzystania z pieniędzy na 
scalanie  gruntów  (program  ARiMR  pokrywa  100% 
kosztów). Inną formą wsparcia jest program ,,POMOC 
DE MINIMIS”,  gdzie  do  25  czerwca  można  składać 
wnioski o dopłaty na zakup kwalifikowanego materiału 
siewnego: zbóż, roślin strączkowych, ziemniaków, mie-
szanek zbożowych i pastewnych. Zakup materiału siew-
nego dokumentujemy fakturami. W 2012 roku nastąpiły 
zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego. ARiMR 
będzie przyznawała płatności uzupełniające do produk-
cji ziemniaka skrobiowego i płatności do owiec. Zmia-
nie uległy też zasady przyznawania płatności do owo-
ców miękkich (truskawki, maliny). Płatność do pomi-
dorów wynosi 173,33 zł za tonę.

Zachęcamy również Państwa do korzystania w ra-
mach  KRUS  (szczegółowe  informacje  dostępne
w oddziałach KRUS) z kolonii i turnusów rehabilitacyj-
nych dla dzieci rolników z wadami postawy i choroba-
mi układu ruchu w Horyńcu Zdroju, z chorobami ukła-
du  oddechowego  w  Iwoniczu,  Szklarskiej  Porębie
i Świnoujściu. Szeroka oferta w zakresie turnusów reha-
bilitacyjnych adresowana jest również dla dorosłych.

Jolanta Wójtowicz

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z życia gminy
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J Ę Z Y K  A N G I E L S K I  O T W I E R A  D R Z W I  D O  E U R O P Y . . .
W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Budziskach opracowali projekt 
o  nazwie  ,,Język  angielski  otwiera  drzwi  Europy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wniosek 
został poddany ocenie formalnej i  merytorycznej eks-
pertów Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach i spośród kilkuset złożonych projektów zo-
stał wybrany i zatwierdzony do realizacji.

Termin realizacji obejmuje okres od 1 listopada do 
31 maja 2012 r. Projekt skierowany jest do wszystkich 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach 
i proponuje on dodatkowe zajęcia z języka angielskie-
go, tj.:
• 50 godzin języka angielskiego w grupie przedszko-

laków
• 25 godzin zajęć rozwojowych z języka angielskiego 

dla uczniów klas I – III
• 25 godzin  zajęć  wyrównawczych  z  języka  angiel-

skiego dla uczniów klas I – III
• 25 godzin zajęć rozwojowych z języka angielskiego 

dla uczniów klas IV – VI
• 25 godzin  zajęć  wyrównawczych  z  języka  angiel-

skiego dla uczniów klas IV– VI.

Uczniowie  naszej  szkoły  wraz  z  przedszkolakami 
zostali podzieleni na 5 grup. Każda grupa uczestniczy 
w zajęciach raz w tygodniu po jednej godzinie, a kla-
sa ,,0” dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Dla  uczniów,  którzy  regularnie  i  aktywnie  będą 

uczestniczyli w zajęciach przewidziane są nagrody rze-
czowe. Realizacja tego projektu ma na celu podniesie-
nie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania języka 
angielskiego. Dzięki niej będzie możliwe dalsze kształ-
cenie uczniów na kolejnych etapach edukacji.

Jest  to  już  kolejny  projekt  realizowany  w  naszej 
szkole.

Pierwszym z nich był projekt ,,Z małej Ojczyzny do 
wielkiej Europy”.

W bieżącym roku szkolnym Publiczna Szkoła Pod-
stawowa  w  Budziskach  wzbogaciła  się  o  kompleks 
obiektów sportowych oraz nowoczesny plac zabaw.

W skład  kompleksu  sportowego  wchodzą:  boisko 
wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej oraz bieżnia
i skocznia w dal.

Nowoczesne boiska będą służyły nie tylko uczniom 
naszej szkoły, ale także mieszkańcom wsi.

W okresie od 1 września 2011r. w naszej szkole było 
wiele ważnych wydarzeń i  imprez okolicznościowych 
między  innymi:  Sprzątanie  Świata,  Dzień  Chłopaka, 
Dzień  Edukacji  Narodowej,  Ślubowanie  kl.  I,  Święto 
Niepodległości, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, „Ja-
sełka”,  „Choinka”.  Uczniowie uczestniczyli  w wyjaz-
dach na basen ,,Delfin” w Połańcu oraz lekcji  ekolo-
gicznej w Czernicy. Doskonale bawili się na wycieczce 
w Krakowie, a także na Zielonej Szkole w Wiśle. 

Wszelkie podjęte działania dają ogromne możliwo-
ści rozwoju uczniom naszej placówki.

Anna Pawlik
Beata Szczęsna

D Z I E Ń  B A B C I  I  D Z I A D K A  W  G A C A C H  S Ł U P I E C K I C H
Kocham mocno Babcię i Dziadziusia!

To nie żart moi mili!
Życzenia najszczersze im składam, by 100 latek żyli!

Mali aktorzy z klas I-III w inscenizacjach znanych bajek

Zima  w  tym  roku  podarowała  nam  silne  mrozy. 
Mimo to, w tych mroźnych chwilach był dzień, jedyny 
w swoim rodzaju, kiedy serca mocniej zabiły i  żaden 

mróz nie był straszny. Tym wspaniałym i szczególnym 
dniem było święto naszych kochanych babć i dziadziu-
siów. Babcia i dziadziuś to bardzo ważne osoby w życiu 
każdego dziecka. Nikt tak jak babcia nie ugotuje zupy
 i nikt tak szybko nie umie naprawić roweru jak dzia-
dziuś. U babć zawsze jest słodko, ciepło i miło. Dziadek 
ciekawie opowiada o dawnych czasach.  Dba, aby wnuk 
zawsze miał na czekoladę i lody. Babcia i dziadziuś są 
niezastąpieni.   Kochamy ich za  cierpliwość, wyrozu-
miałość, dobroć, miłość i  ogromne doświadczenie ży-
ciowe.

W Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Gacach Słu-
pieckich  zapraszanie  babć  i  dziadziusiów  na  uroczy-
stość z okazji ich święta jest już tradycją na stałe wpisa-
ną  w życie  szkoły.  Święto  Babci  i  Dziadka  to  dzień 
szczególny nie tylko dla naszych gości, ale także dla ich 
wnuków,  które  bardzo przeżywają  występy.  To  dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Dnia 4 lutego od-
była się w naszej szkole wspaniała uroczystość pt: „Baj-
ki dla Babci i Dziadka”.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDU KACJA



11

Na twarzach gości można było zobaczyć uśmiech, radość, łzy szczęścia
i wzruszenia

Babcie i dziadziusiowie mimo mroźnej aury zjawili 
się punktualnie i  w komplecie usiedli  w pięknie ude-
korowanej sali, przy przygotowanych dla nich stołach
i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu. Na 
gości czekała gorąca kawa, herbata oraz pyszne ciasta
i  ciasteczka  przygotowane  przez  nasze  niezawodne 
mamy. Jak zwykle stanęły na wysokości zadania.

Wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor PSP 
Teresa  Bigos,  składając  im  jednocześnie  najserdecz-

niejsze życzenia. Po chwili na scenie pojawili się mali 
aktorzy z klas I-III. Oczom naszych gości ukazała się 
zaczarowana kraina bajek. Babcie i dziadziusiowie po-
dziwiali  swoje  ukochane wnuki  w inscenizacjach do-
brze im znanych bajek: Smerfy, Królewna Śnieżka, Kot 
w butach, Czerwony Kapturek, Kopciuszek i Calinecz-
ka. Wszyscy mali aktorzy z przejęciem odtwarzali swo-
je role, śpiewali piosenki. Po występach uczniów z klas 
młodszych swój program zaprezentowały przedszkola-
ki.  Recytowały  piękne  wiersze  o  miłości  do  babci,
o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla 
nich czas. Swoje występy uświetniły wesołymi piosen-
kami. Na zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały gło-
śne  100  lat  i  wręczyły  babciom i  dziadziusiom upo-
minki - laurki z życzeniami.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Na twarzach gości można było zobaczyć uśmiech, ra-
dość, łzy szczęścia i wzruszenia. Dzieci cieszyły się, że 
mogą  wystąpić  i  wyrazić  miłość  do  babci  i  dziadka 
wierszem i piosenką. Goście z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta.  Wspaniała  atmosfera,  która  towarzyszyła 
spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, 
miłego spędzenia czasu.

Mamy nadzieję, że Dzień Babci i Dziadka na długo 
pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków.

Agnieszka Cyranowska

C E R T Y F I K A T Y  B E Z P I E C Z E Ń S T WA  R O Z D A N E …

„Certyfikat Bezpieczeństwa” i gratulacje odbiera Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łubnicach

13 grudnia  2011 roku w budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach odbyło się uro-
czyste  wręczenie  ,,Certyfikatów  Bezpieczeństwa”. 
Wśród  wyróżnionych  szkół  znalazła  się  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Łubnicach. Podobnie jak i w la-
tach  ubiegłych  na  uroczystość  przybyli  dyrektorzy 
szkół, koordynatorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo w naszym województwie.  W województwie 
świętokrzyskim  spośród  151  szkół  uczestniczących
w realizacji programu profilaktycznego ,,Raz, dwa, trzy, 

bądź bezpieczny i TY,, 6 uzyskało „Certyfikat bezpie-
czeństwa”. 

Przy  staraniu  się  o  uzyskanie  Certyfikatu  Bezpie-
czeństwa  szczególnie  zwracaliśmy  uwagę  na  bezpie-
czeństwo naszych uczniów w szkole, w drodze do i ze 
szkoły, współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami, poli-
cją i samorządem lokalnym. 

Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu było m.in. 
przystąpienie w ubiegłym roku szkolnym do programu 
„Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” oraz podjęcie 
szeregu działań określonych w regulaminie zmierzają-
cych do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w szkole, 
a także poszerzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  oraz  udzielania 
pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Przez  cały  rok 
szkolny 2010/11 realizowano w PSP w Łubnicach sze-
reg działań i przedsięwzięć z tego zakresu m.in. wszy-
scy uczniowie klas I – III otrzymali elementy odblasko-
we,  identyfikatory,  zakupiono „Miasteczko ruchu dro-
gowego”,  zorganizowano wiele  konkursów oraz zajęć 
wychowawczych  związanych  z  szeroko  pojętym bez-
pieczeństwem.  Poza  tym wszyscy uczniowie,  a  także 
rodzice  i  nauczyciele  zostali  przeszkoleni  w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Były to 
zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem fan-
tomów otrzymanych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Marzenna Dach
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W I L K O WA  K A R N A WA Ł O W O

Uczestnicy zabawy karnawałowej

Zabawa karnawałowa
28 stycznia 2012r. odbyła się w naszej szkole zaba-

wa choinkowa dla młodszych dzieci, czyli przedszkola-
ków i uczniów klasy I, II i III. Na balu przebierańców 
zjawiły się postacie znane z bajek, dzięki czemu zaba-
wa nabrała niezwykłego i  baśniowego charakteru.  Na 
sali balowej barwne rusałki pląsały z dzielnymi rycerza-
mi, a wytworne księżniczki wirowały w ramionach pi-
ratów i kowbojów. Były tańce, konkursy i wspólne za-
bawy ze śpiewem. Najwięcej emocji wzbudził konkurs 
tańca w parach z balonami oraz taniec na gazecie. W or-
ganizację zabawy zaangażowali się zarówno nauczycie-

le, jak i rodzice naszych pociech, którzy przygotowali 
wspaniały poczęstunek.

Święto Babci i Dziadka
Szczególnie  uroczysty  charakter  miały  obchody

w naszej szkole Święta Babci i Dziadka, które zostały 
zorganizowane w oddziale przedszkolnym przez panią 
Izabelę Nowak. Na przedstawienie zatytułowane ,,Rok
i jego przyjaciele” licznie przybyli zaproszeni goście - 
babcie i dziadkowie przedszkolaków. Mogli oni podzi-
wiać swoje wnuczęta w niezwykle barwnym widowi-
sku,  wypełnionym  recytacją,  śpiewem  i  tańcem. 
Charakteryzacja  niektórych  małych  aktorów sprawiła, 
że  dziadkowie  mieli  problem z  rozpoznaniem wśród 
nich własnych wnucząt. Ciekawa dekoracja i bogactwo 
rekwizytów  sprawiły,  że  publiczność  czuła  się  jak
w prawdziwym teatrze. 

Wyrazem wdzięczności  za  miłość,  ciepło  i  troskę 
były  upominki  samodzielnie  wykonane  przez  dzieci
i  wręczone  babciom  oraz  dziadkom  po  zakończeniu 
części artystycznej.

W przygotowanie tej rodzinnej uroczystości aktyw-
nie włączyli się rodzice, którzy zadbali o wspaniały po-
częstunek.  Był  ogromny tort  i  wiele innych smakoły-
ków. Podczas wspólnego biesiadowania odbyły się kon-
kursy, w których babcie i dziadkowie - wspierani przez 
swoje wnuki - mogli się wykazać własnymi umiejętno-
ściami.

Monika Pyrz, Grażyna Żak

K O L E J N E  S T Y P E N D I A  D L A  G I M N A Z J U M
Aż sześcioro uczniów Publicznego Gimnazjum im. 

W. Skuzy w Łubnicach otrzymało stypendia w ramach 
IV edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świę-
tokrzyskiego", realizowanego w ramach programu Ka-
pitał Ludzki. 

Stypendyści „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”
Klaudia Łach, Karolina Chmielewska, Sylwia Adamczyk,

Wiktoria Żak, Jan Wojtowicz, Krystian Gaj

O programach unijnych, w tym o Kapitale Ludzkim, 
mówi  się,  że  są  to  programy pomocowe.  Ale  w tym 
przypadku co tu mówić o pomaganiu, skoro to wy sami 
sobie pomagacie,  osiągając takie sukcesy – mówił  do 
uczniów w czasie konferencji podsumowującej Dyrek-
tor  Świętokrzyskiego  Biura  Rozwoju  Regionalnego, 
Krzysztof  Domagała.  -  Te  stypendia,  które  przyznali-
śmy raczej pomagają w promowaniu was. Może czasem 
nie możecie się przebić, a warci jesteście tego, aby was 
docenić w waszych szkołach i środowiskach – dodał.

Wśród 206 stypendystów z całego województwa 
znaleźli się:

Klaudia Łach – kl. Ic
Karolina Chmielewska – kl. Ic
Sylwia Adamczyk – kl. Ic 
Wiktoria Żak – kl. Ic
Jan Wójtowicz – kl. Ib
Krystian Gaj – kl. Ic.

Program ten jest skierowany do uczniów gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych,  którzy  odnoszą  sukcesy
w  zakresie  nauk  matematycznych,  przyrodniczych
i technicznych, ale jednocześnie sytuacja materialna ich 
rodzin nie pozwala im w pełni rozwijać swoich zainte-
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resowań. Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spo-
śród  792 uczniów, którzy złożyli wnioski do Święto-
krzyskiego Biura  Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 
Podstawą  do  przyznania  stypendiów  było  miejsce 
ucznia  na  liście  rankingowej,  które  z  kolei  wynikało
z  liczby punktów,  jakie  młodzi  ludzie  mogli  uzyskać
w trakcie  oceny merytorycznej  złożonych  przez  nich 
wniosków.  Komisja  brała  pod  uwagę  m.in.  średnią 
wszystkich ocen ze świadectwa szkolnego, średnią ocen 
z  trzech  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych 
oraz sukcesy w wojewódzkich lub ogólnopolskich kon-
kursach przedmiotowych i olimpiadach.

Program stypendialny  przewiduje  objęcie  każdego
z nich indywidualną opieką dydaktyczną przez nauczy-

ciela, pedagoga lub doradcę zawodowego.
Już  dziesięć  stypendiów  otrzymali  uczniowie  Pu-

blicznego  Gimnazjum w  Łubnicach  w  czterech  edy-
cjach programu. Mamy nadzieję, że w następnych la-
tach wśród laureatów nie zabraknie naszych podopiecz-
nych.

Gratulujemy tegorocznym stypendystom i życzymy 
dalszych sukcesów!

Lista stypendystów oraz więcej informacji o progra-
mie znajduje się na stronie:

http://www.stypendia-swietokrzyskie.pl/

Joanna Kotlarz

 

U D A N Y  W Y S T Ę P  S I A T K A R E K  Z  Ł U B N I C

Rozgrzewka przedmeczowa 
 

27 stycznia  2012r.  odbyła  się  ostatnia  kolejka  ligi 
siatkowej LZS dziewcząt, w której zawodniczki spotka-
ły się ponownie w Stopnicy. Po dwóch porażkach z naj-
lepszymi  drużynami  z  naszej  grupy:  z  zespołami  ze 
Stopnicy oraz z Połańca „nasze dziewczyny” stanęły na 
wysokości zadania i po świetnym meczu zdeklasowały 
rywalki z Buska –Zdroju w dwóch setach 25 : 15 i 25 : 
19. Cieszy fakt, że dziewczyny wygrały z zawodniczka-
mi głównie ze szkół ponadgimnazjalnych, a w naszym 
składzie zagrała jedynie jedna uczennica I klasy szkoły 
średniej  z  Połańca  (absolwentka  naszej  szkoły)  Ilona 
Godzwon, która raziła swoje rywalki świetną zagrywką, 
a o reszcie siły drużyny stanowiły gimnazjalistki naszej 

szkoły. Za udany występ w rozgrywkach dla całej dru-
żyny wielkie gratulacje oraz podziękowania dla Urzędu 
Gminy w Łubnicach za umożliwienie wyjazdu na za-
wody.

 

Zakończenie wojewódzkich rozgrywek w piłce siatkowej LZS dziewcząt
 
Skład drużyny:
Ilona Godzwon kapitan,
Ewelina Rybak III B,
Paulina Durma III B,
Aneta Staniszewska III B,
Joanna Domagała II C,
Magdalena Mróz III B,
Eliza Marcinek III A,
Kinga Szeliga IIB,
Jagoda Rogala I C,
Angelika Bator I C.

Łukasz Łygan
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S P O T K A N I A  K L U B U  K U L T U R A  5 0 +  T O  J U Ż  T R A D Y C J A . . .
Już  stało  się  tradycją,  iż  w  każdy drugi  czwartek 

miesiąca zarówno panie, jak i panowie przychodzą do 
Centrum  Kultury  by  spotkać  się  w  swym  gronie.

Spotkanie Noworoczne

W dniu 12 stycznia 2012 roku odbyło się Spotkanie 
Noworoczne,  które  rozpoczęło  się  programem  arty-
stycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży z Publiczne-
go Gimnazjum w Łubnicach. Po przemówieniach Alek-
sandry Stachniak dyrektora Centrum Kultury oraz Jo-
lanty Wójtowicz radnej gminy Łubnice wszyscy obecni 
na spotkaniu mieli możliwość poczęstować się potrawa-
mi noworocznymi. 

Kolejne  spotkanie  odbyło  się  9  lutego  2012  roku
w  sali  kolumnowej  Centrum  Kultury.  Uczestniczyło
w nim blisko 30 osób. Były poruszane tematy funkcjo-
nowania klubu, zostały przedstawione plany działalno-
ści  na  najbliższy rok.  Spotkanie  przebiegło w bardzo 
miłej i serdecznej atmosferze.

Zapusty z Klubem Kultura 50+

Zgodnie  ze  staropolską  tradycją  w dniu 16 lutego 
Centrum Kultury w Łubnicach zorganizowało Zapusty, 
czyli tłusty czwartek dla Klubu Kultura 50 +. W pięknie 
udekorowanej sali zgromadzili się mieszkańcy oraz za-

proszeni  goście.  Swoją  obecnością  zaszczyciła  nas 
Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice. Podczas spotkania 
biesiadny nastrój stworzyli  uczestnicy,  wykonując kil-
kanaście  piosenek,  a głównym wodzirejem okazał  się 
Krzysztof Jańczyk, który nie tylko śpiewał, ale również 
grał na gitarze. Na stołach zgodnie z tradycją królowały 
pączki i faworki. Bawiono się hucznie i wesoło. Ogólną 
wesołość wzbudziły także wspólne tańce na parkiecie 
sali widowiskowej. Spotkania Klubu Kultura 50+ stały 
się  inspiracją  do  napisania  piosenki  przez  Krzysztofa 
Jańczyka. Tekst prezentujemy poniżej artykułu. W spo-
tkaniu uczestniczyło blisko 40 osób. Wśród wychodzą-
cych słychać było okrzyki: do zobaczenia, dziękujemy
i prosimy o jeszcze. Na pewno tak będzie...

Aleksandra Stachniak

Wodzirej spotkania - Krzysztof Jańczyk

„40 z okładem”
Bez patosu, swobodnie bez tłoku,

Bez peanów aż do samej góry.
Siadły panie gdzieś pod koniec roku,
By założyć klub w Centrum Kultury.

Wziąć się przecież tu można za wszystko
Spraw jest różnych, różnistych nie mało,

Rzeźba, książki, gitara, ognisko,
Najważniejsze by tylko się chciało.

Im się chciało, a więc założyły,
Klub 40+ /jeszcze z okładem/

Co trwał będzie nie ma na to siły,
Bo kobieta wszystkiemu da radę.

No nie powiem wesoło jest w klubie
Byle piosnka do tańca porywa,

Każda z każdą tak tańczy jak umie,
Chłopów aż trzech jest w klubie /w porywach/.

Każdemu z członków radość niech niesie,
Szarą codzienność w uśmiech zamieni,

Abyśmy razem po życia lecie,
Śmiało kroczyli w życia jesieni.

Krzysztof Jańczyk
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C H O I N K A  S A M O R Z Ą D O WA

Tak się bawili samorządowcy...

Już po raz drugi w Centrum Kul-
tury w Łubnicach odbyła się Choin-
ka Samorządowa. W tym roku zosta-
ła zorganizowana w dniu 11 lutego 
2012 roku. W pięknie udekorowanej 
sali  widowiskowej  zgromadziło  się 
blisko 70 osób. Tego wieczoru zgro-
madzonych  bawił  największymi 
przebojami  zespół  K2 z  Kielc.  Już 
od pierwszej nuty wszyscy królowa-
li na parkiecie. O godzinie 21.00 na 
salę  wjechało płonące prosię,  które 
okazało  się  smakowitym  kąskiem. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili , iż był 
to jeden z najbardziej udanych bali 
ostatnich lat. 

Będzie więcej...Obiecujemy! 
Aleksandra Stachniak

F E R I A D A  2 0 1 2  „ ”
„Feriada 2012” pod takim hasłem przez dwa tygo-

dnie ferii zimowych dzieci i młodzież z gminy Łubnice 
brały udział w różnego rodzaju zajęciach i  imprezach 
zorganizowanych przez Centrum Kultury w Łubnicach. 
Tegoroczna oferta na ferie była bogata i zróżnicowana. 
Każda  grupa  wiekowa  mogła  znaleźć  coś  dla  siebie
i  w  pełni  zaspokoić  swoje  zainteresowania.  Była  to 
znakomita  okazja  do  poszerzenia  wiedzy,  odkrycia
w sobie uzdolnień i rozwijania pasji. Każde spotkanie 
dawało  okazję  do  poznania  własnych  możliwości,
a  przede wszystkim do wzajemnej  integracji  i  dobrej 
zabawy. 

Warsztaty mozaiki artystycznej

W pierwszym  tygodniu  wśród  wielu  przygotowa-
nych atrakcji znalazły się warsztaty mozaiki artystycz-
nej, podczas których uczestnicy formowali obrazy po-
przez łączenie ze sobą drobnych kawałków płytek cera-
micznych, kamieni oraz innych elementów dekoracyj-
nych. Mimo, iż praca ta wymagała wiele cierpliwości
i zaangażowania zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Przepiękne rękodzieła jakie wykonali uczestni-
cy można podziwiać w sali kolumnowej Centrum Kul-
tury. 

Turniej tenisa stołowego
Duża frekwencja  towarzyszyła  również Turniejowi 

Tenisa  Stołowego.  Został  rozegrany  w  kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i OPEN. Była to dobra 
okazja do tego, aby dbając o kondycję fizyczną uczyć 
się  zdrowej  rywalizacji.  Dla  najlepszych nie  zabrakło 
oczywiście wspaniałych nagród i dyplomów.

Niepokonani okazali się:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Patrycja Kalita, Kozioł Wojciech
Gimnazjum:
I miejsce - Aneta Staniszewska, Kamil Skop
OPEN:
I miejsce – Łukasz Łygan
Zajęcia feryjne rozwijały nie tylko ciało, ale i umysł 

czego  dowodem  były  zajęcia  zaproponowane  przez 
Gminną Bibliotekę. Wśród propozycji znalazły się za-
bawy słowne oraz zajęcia plastyczne, podczas których 
przyjemna  atmosfera  sprzyjała  rozwijaniu  zdolności 
manualnych oraz kreatywnego myślenia.

17 lutego młodzież gimnazjalna spotkała się w ra-
mach nowo utworzonej sekcji  Polskich Drużyn Strze-
leckich. Spotkanie poprowadził kpt.  ds Wiesław Kuca 
Dowódca Okręgu Staszów Szef Sztabu Polskich Dru-
żyn Strzeleckich Okręg Powiatu Staszowskiego, który 
zachęcał  do udziału w ciekawych zajęciach organizo-
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wanych  w ramach  działalności  tej  organizacji,  takich 
jak: nauka kamuflażu, taktyki,  musztry. Młodzi ludzie 
zapoznali  się z historią  powstania  organizacji,  dowie-
dzieli  się  o  tradycjach niepodległościowych pielęgno-
wanych przez lata  przez PDS. Głównymi działaniami 
PDS są:  wychowanie  młodzieży w duchu patriotycz-
nym i narodowym, działanie na rzecz umocnienia nie-
podległości  Rzeczpospolitej,  podnoszenie  poziomu 
sprawności fizycznej, podtrzymanie i upowszechnianie 
tradycji  narodowej.  Utworzoną  sekcją  w  Łubnicach 
opiekować się będzie Dyrektor Centrum Kultury, a za-
razem Zastępca Dowódcy Okręgu Staszów ds. oświato-
wych por. ds Aleksandra Stachniak.

„I ty możesz zostać ratownikiem ochotnikiem”

W akcję „Feriada 2012” włączyła się również OSP 
Łubnice,  dzięki  czemu  rozpoczął  się  cykl  spotkań
z  młodzieżą  gimnazjalną  pod  hasłem  „I  ty  możesz 
zostać  ratownikiem  ochotnikiem”.  Dzięki  bogatemu 
programowi młodzież mogła zdobyć wiedzę na temat 
postępowania  przy  udzielaniu  pierwszej  pomocy 
przedmedycznej  oraz  zapoznać  się  ze  sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym. 

Wśród wielu atrakcji znalazły się także warsztaty ta-
neczne, warsztaty rzeźbiarskie oraz tradycyjna już dys-
koteka  walentynkowa,  która  przyciągnęła  rekordową 
liczbę miłośników tańca.  Każdy z  uczestników otrzy-

mał  lizaka  w  kształcie  serca  oraz  uczestniczył  we 
wspólnym ognisku.

Drugi  tydzień  odpoczynku  od  nauki  rozpoczął  się 
również bardzo interesująco, a wszystko za sprawą wy-
jazdu do Kina „Impresja” w Połańcu, gdzie uczestnicy 
mieli  możliwość obejrzenia filmu „Tupot małych stóp 
2”. Po wyjściu z kina dzięki stepującemu pingwinowi 
Mambo dzieciom jeszcze  przez długi czas towarzyszył 
uśmiech na twarzach.

Z kolei miłośnicy teatru mieli możliwość spotkania 
się z aktorami Krakowskiego Teatru Edukacji  i  Profi-
laktyki „Maska”, którzy na zaproszenie Centrum Kultu-
ry gościli w naszej gminie 22 lutego. Artyści zaprezen-
towali dziecięcej widowni barwny, pełen humoru i mą-
drości życiowej spektakl pod tytułem „Złośliwości jej 
królewskiej mości”. Humorystyczne akcenty, pełna dy-
namiki gra aktorów oraz angażowanie widzów w spek-
takl dało razem znakomity efekt końcowy, jakim były 
gromkie brawa. 

W ostatnim dniu  ferii  Centrum Kultury odwiedził 
przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kiel-
cach, który przeprowadził pogadankę dla dzieci z tere-
nów wiejskich na temat zagrożeń występujących w go-
spodarstwach rolnych. Zwrócił uwagę na niebezpieczne 
miejsca zabaw dzieci oraz niebezpieczeństwa i zagroże-
nia  związane z  ich  udziałem w pracach w gospodar-
stwie. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć filmy edukacyj-
ne Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone tej tematy-
ce. Najmłodsze dzieci otrzymały książeczki „Przygoda 
na wsi. Zobacz co ci zagraża.” i liczne nagrody. Spotka-
nie  to  połączone  było  z  różnymi  formami  zabawy,
w których wszyscy chętnie brali udział. Na zakończenie 
uczestnicy  zajadali  się  kiełbaską  z  ogniska,  która 
smakowała tego dnia wyśmienicie. 

Podsumowując akcję „Feriada 2012” z bogatej ofer-
ty Centrum Kultury skorzystało ponad 300 osób z tere-
nu gminy Łubnice. Udział w niej był świetną alternaty-
wą dla spędzenia czasu przed komputerem czy telewi-
zorem. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do organizacji i realizacji naszej ak-
cji.

Aneta Śmiszek

B Y Ć  K O B I E T Ą . . .„ ”
Być  kobietą,  być  kobietą  śpiewała  kiedyś  Alicja 

Majewska. Jakie skojarzenia wywołuje w nas to słowo? 
Kobieta  –  matka,  żona,  kochanka,  piękniejsza,  może 
lepsza połowa świata, słaba płeć...

Dla  wielu  to  wytarte  slogany,  wypowiadane  przy 
szczególnych okazjach np. Dnia Kobiet,  imienin, uro-
dzin. W rzeczywistości zawsze z tyłu, zawsze za męż-
czyzną. Stworzona z żebra Adama, a więc czyżby już 
dobry Bóg wyznaczył jej tę gorszą, podrzędną pozycję 
w świecie.  Nic  podobnego,  bo  przecież  bardzo wiele 
dodał do tego żebra, żeby powstała kobieta. Przy pięk-
nym,  wyposażonym w najlepsze  cechy Adamie,  Ewa
(z  samego  żebra)  była  bardzo  brzydka  i  nijaka.  Nie 

spodobało  się  to  Stwórcy.  Zabrał  więc  Adamowi  do-
broć, wrażliwość, poświęcenie, uległość i oddał Ewie. 
Nasza pramatka zyskała na wizerunku, ale to nie było 
jeszcze to. Dołożył jej więc pracowitości, wytrwałości, 
cierpliwości, wyrozumiałości, siłę, samozaparcie, umie-
jętność wybaczania. Była jednak nadal chuda i brzydka. 
Adam musiał jeszcze oddać Ewie część swojej urody. 
Teraz była dobra, mądra, szlachetna i piękna. Bóg z za-
dowoleniem patrzył  na  swoje dzieło.  Ewa bardzo mu 
się podobała. Pomyślał, że przyda się jej jeszcze trochę 
egoizmu.  Był  już  jednak  bardzo  zmęczony,  machnął 
więc ręką i egoizm zostawił Adamowi. 

Irena Dulęba
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P O D W Ó J N E  Ś W I Ę T O  K O B I E T   P E Ł N E  A T R A K C J I
8  marca  to  data  jednoznaczna

w naszym kalendarzu. Każde dziec-
ko, a już na pewno każdy mężczyzna 
wie, że ten dzień w całości należy do 
przedstawicielek  płci  pięknej,  które 
świętują  Dzień  Kobiet.  Tak  też  się 
stało w gminie Łubnice.

W dniu 8 marca 2012 roku z ini-
cjatywy Anny Grajko Wójta Gminy 
Łubnice,  Zdzisławy  Witek  Sołtysa 
wsi  Wilkowa  i  Centrum  Kultury
w  Łubnicach  w  świetlicy  wiejskiej
w  Wilkowej  został  zorganizowany 
Dzień Kobiet. Licznie przybyłe panie 
po  przemówieniach  okolicznościo-
wych  otrzymały  kwiaty.  Podczas 
spotkania  została  zaprezentowana 
wystawa  zdjęć  Wojciecha  Wosia 
,,Kobieta  w  obiektywie”  w  wersji 
multimedialnej, przedstawiająca róż-
ne oblicza kobiety. Dodatkową atrak-
cją  był  krótki  występ  Kamila  Skic-
kiego  (skrzypce)  i  Kamila  Kondka 
(fortepian) będący zwiastunem kon-
certu pt. ,,Kobietom Artystycznie”.

Benedykt Kozieł podczas prezentacji własnych 
wierszy

Uroczystość,  która  odbyła  się
9 marca 2012 roku była przepełniona 
muzyką, poezją i fotografią. Spotka-
nie  rozpoczęło  się  prezentacją 
zdjęć ,,Kobieta w obiektywie” autor-
stwa Wojciecha Wosia,  fotografa ze 
Staszowa. Po prezentacji publiczność 
została  oczarowana  koncertem 
dwóch  utalentowanych  muzyków 
Kamila Skickiego i Kamila Kondka, 
którzy  poznali  się  podczas  casti-
ngu ,,Mam Talent” i od tamtej pory 
często tworzą zgrany duet złożony ze 
skrzypiec i fortepianu.

Dopełnieniem tego wieczoru była 
poezja  Benedykta  Kozieła,  który
w tym roku obchodzi 30-lecie swojej 
twórczości. Jest jednym z najbardziej 

cenionych poetów ziemi świętokrzy-
skiej,  natomiast  na  co  dzień  pełni 
funkcję  dyrektora  Powiatowego 
Urzędu  Pracy  w  Staszowie.  Twór-
czość poety zgrabnie przybliżał Sta-
nisław  Nyczaj-  Prezes  Świętokrzy-
skiego Oddziału Literatów Polskich. 
Zanim jednak to uczynił wzniósł to-
ast  i  wspaniale przedstawił  zgroma-
dzonym ,,Jak Bóg stworzył kobietę”.

Koncert Kamila Skickiego (skrzypce) i Kamila 
Kondka (pianino)

  

Wójt Gminy - Anna Grajko i Dyrektor CK - 
Aleksandra Stachniak

Podczas  uroczystości  życzenia 
zgromadzonym  paniom  złożyła
w imieniu własnym i Michała Skot-
nickiego Wice Starosty Powiatu Sta-
szowskiego Anna Grajko Wójt Gmi-
ny Łubnice, Marian Komasara Prze-
wodniczący  Rady  Gminy  Łubnice 
oraz Aleksandra Stachniak Dyrektor 
Centrum  Kultury  w  Łubnicach. 
Wśród  znakomitych  gości  oprócz 
wspomnianych  wyżej  osób  swoją 
obecnością  zaszczycili  nas:  Jacek 
Tarnowski  -  Burmistrz  Miasta
i Gminy Połaniec,  Stanisław Lolo - 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej
w Połańcu, Danuta Lasota - Skarbnik 
Gminy  Łubnice,  kpt.  ds  Wiesław 
Kuca-  D-ca  Okręgu  Staszów  Pol-
skich  Drużyn  Strzeleckich  Powiatu 
Staszowskiego,  Gina  Jusięga  -  gra-

fik,  Robert  Wyrazik  -  Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury,  Sportu
 i Informacji w Rytwianach, Jolanta 
Wójtowicz - Radna Gminy Łubnice, 
Ryszard Bryk - Radny Gminy Łubni-
ce,  Jolanta  Hynek  -  Dyrektor  Pu-
blicznego Gimnazjum w Łubnicach. 
Po  części  artystycznej  Aleksandra 
Stachniak - dyrektor Centrum Kultu-
ry w Łubnicach serdecznie zaprosiła 
wszystkich  zgromadzonych  na  po-
częstunek.

Aleksandra Stachniak

Dla Pań

Zima odchodzi godnie,
Wiosna za dwa tygodnie,

Już bociany do gniazd swych 
wracają,

W kalendarzu to pisze
W gminie wiszą afisze

Że kobiety swe święto dziś mają.

Przypominać nie trzeba,
Bo przychylić Wam nieba

Obowiązkiem jest chłopa każdego,
Ale jak dobrze wiecie

Różnie z tym jest na świecie,
Czasem z drania nie ma nic dobrego.

Czy to na wsi czy w mieście,
Wy nad wszystkim jesteście,

Patrzeć na Was, podziwiać jest mile.
Bo ujmując rzecz ściśle
Nawet o tym nie myślę,

Gdyby czasem Was brakło przez  
chwilę.

Choć nie jeden ma z górki,
Widzę już te ogórki,

Pomidory, kapustę, ziemniaki,
Lub truskawki, maliny,
Prawda to a nie kpiny,

Jak to sadzą i pielą ,,chłopaki”,
Powiem tak jak należy,

Bez Was wszystko to leży,
I nie ważne, Łubnice czy Nakło,

Życzę Wam byście miały,
Dzień Kobiet przez rok cały,

BY WAS NIGDZIE I NIGDY
NIE BRAKŁO!

Krzysztof Jańczyk
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K U R S  K WA L I F I K O WA N E J  P I E R W S Z E J  P O M O C Y
W bieżącym roku tj. w okresie od 28 stycznia do 19 

lutego  druhowie  z  OSP  Łubnice  i  OSP  Beszowa 
uczestniczyli  w Kursie  Kwalifikowanej  Pierwszej  Po-
mocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym, organi-
zowanym i prowadzonym przez firmę Linmed z Krako-
wa. 

Zajęcia praktyczne

Celem kursu  było  przygotowanie  ratowników jed-
nostek współpracujących z  systemem Państwowe Ra-
townictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ra-

townictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szcze-
gólności udzielania osobom w stanie nagłego zagroże-
nia  zdrowotnego,  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy
w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich persone-
lowi zakładów opieki zdrowotnej. 

Cykl  szkoleniowy  przeprowadzili  instruktorzy  ra-
townictwa  przedmedycznego,  lekarze,  psycholodzy
w  formie  wykładów  teoretycznych  przeprowadzono 
również  zajęcia  praktyczne.  Przekazywana  wiedza 
dotyczyła postępowania z osobą lub osobami poszkodo-
wanymi  w  wypadkach  drogowych.  Uczestnicy  kursu 
zapoznali  się  z zasadami postępowania  z osobami po 
urazie  kręgosłupa,  z  reanimacją  w  przypadku  nie-
mowlęcia, dziecka oraz osób dorosłych.

Program szkolenia  obejmował  64  godziny  wykła-
dów zakończonych  egzaminem pisemnym oraz  prak-
tycznym.  W szkoleniu  uczestniczyło  30 osób,  w tym
5  kobiet.  Wiedzę,  którą  zdobywali  strażacy  podczas 
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zweryfikowa-
ło trzech doktorów nauk medycznych z Kielc. Strażacy, 
którzy uzyskali pozytywnie oceny z testu oraz egzami-
nu praktycznego, uzyskali certyfikaty z tytułem ratow-
nika. Wszystkie uzyskane informacje i zdobyta wiedza 
podczas kursu jest niezbędna podczas udzielania pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym przy wypadkach 
drogowych do których wyjeżdżają druhowie OSP. 

Mariusz Bolon
Włodzimierz Romański

I  T Y  M O Ż E S Z  Z O S T A Ć  R A T O W N I K I E M  O C H O T N I K I E M
Jednostka OSP Łubnice wspólnie z Centrum Kultury 

podczas ferii zimowych zorganizowali warsztaty teore-
tyczno praktyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia 
były przeprowadzane pod hasłem „I ty możesz zostać 
ratownikiem ochotnikiem”. W programie przewidziano 
naukę z  zakresu reanimacji  oraz  udzielania  pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Młodzież bardzo chętnie bra-
ła udział w zajęciach przeprowadzonych przez naszych 
strażaków. Przekazywano i omawiano wiedzę z zasto-
sowania sprzętu przeciw pożarowego jakim dysponuje 
nasza  jednostka.  Po  przeprowadzeniu  kilku  spotkań
z  naszą  młodzieżą  utworzyła  się  stała  grupa,  która 
wyraża  duże  zainteresowanie  oraz  zaangażowanie
i chęć współpracy z naszą jednostką. Chcąc wyróżnić
i  docenić  ich  poświęcony  czas  na  naukę  zarówno 
praktyczną  jak  i  teoretyczną  z  zakresu  ratownictwa, 
nasza  jednostka  oraz  Centrum  Kultury  w  Łubnicach 
organizuje pokaz z udziałem naszej gminnej młodzieży. 
Młodzież przedstawi  taktykę działań podczas  pozoro-
wanego  wypadku  drogowego,  przedstawią  również 
schematy  działań  reanimacyjnych  w  obserwowanym
i nie zaobserwowanym zatrzymaniem krążenia u osoby 
poszkodowanej. Pokaz odbędzie się 13 maja na Pikniku 
z Florianem, na który serdecznie państwa zapraszamy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach współpracując

z Publicznym Gimnazjum w Łubnicach przeprowadziła 
dwa cykle spotkań dla klas pierwszych i drugich gimna-
zjum. Przeprowadzono je pod kontem udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Tematem było prawidło-
we wezwanie pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarze-
nia oraz samo postępowanie z osobą poszkodowaną.

23  marca  2012  r.  odbyły  się  Gminne  Eliminacje 
Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega Pozarom”.

W grupie szkół gimnazjalnych miejca zajęli:
• I miejsce Jan Wójtowicz,
• II miejce Anna Romańska,
• III miejce Magdalena Klimczak
Wgrupie szkół podstawowych:
• I miejsce Dawid Sulimowicz
• II miejce Aleksandra Głuc,
• III miejce Marcin Wolak
Opiekunami  uczniów  byli:  Joanna  Kotlarz 

(Łubnice),  Bożena  Głogowska  (Wilkowa),  Andrzej 
Piórecki (Gace Słupieckie), Beata Szczęsna (Budziska)

Przewodniczącym  jury  był  Naczelnik  Straży 
Pożarnej w Łubnicach Piotr Stolicki.

Włodzimierz Romański

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Z  D Z I E J Ó W  P O L S K I C H  D R U Ż Y N  S T R Z E L E C K I C H

Polskie  Drużyny  Strzeleckie  utworzone  zostały
w  1911  roku  staraniem  N.  Neugebauera,  M. 
Januszajtisa,  H.  Bagińskiego  oraz  E.  Homera.  PDS 
wyrosły  z  nurtu  narodowo-niepodległościowego, 
skupiały  głównie  młodzież  akademicką,  występującą 
pod nazwą „Zarzewie”. Ugrupowanie „Zarzewie” jako 
naczelne  hasło  swej  pracy przyjęło  dążenie  do  walki 
zbrojnej o Niepodległość Polski,  organizowało w tym 
celu już w 1909 roku Kursy Wojskowe, a od 1910 roku 
związek wojskowy zwany Armią Polską. Armia Polska 
i wyrosłe z niej Polskie Drużyny Strzeleckie dążyły do 
wychowania  „uzdolnionych  kierowników  przyszłej 
walki o niepodległość, wytworzenia w społeczeństwie 
typu  żołnierza  polskiego  dzielnego  fizycznie, 
wykształconego  wojskowo,  gotowego  zawsze  stanąć 
pod broń, zdolnego do bezwzględnego poświęcenia się 
sprawie,  do  ugruntowania  w  narodzie  polskim 
wiadomości  wojskowych  do  przygotowania  środków 
przyszłej  walki  o  niepodległość”.  Legalnie  działające 
Polskie  Drużyny  Strzeleckie  wzorowały  swoją 
działalność  na  organizacjach  strzeleckich  w  Galicji 
(Związek  Strzelecki  „Strzelec”).  Terenem  działania 
PDS był zbór austriacki, rosyjski, a nawet Poznańskie
i  Pomorze.  Komendzie Naczelnej  we Lwowie podpo-
rządkowane były komendy okręgowe w Lwowie, Kra-
kowie, Wiedniu i Liege.

W latach 1911-1912 Polskie Drużyny Strzeleckie li-
czyły  650  członków,  a  w  lipcu  1914  r.  około  6  tys. 
członków w 127 Drużynach Strzeleckich. W 1911 roku 

podczas  wspólnego  spotkania  członków  Komendy 
Naczelnej  Drużyn  Strzeleckich  z  Komendą  Główną 
ZWC,  powołano  wspólne  komisje:  regulaminową
i  wyszkoleniową  Związków Strzeleckich  i  PDS  oraz 
rozpoczęto  prace  nad  regulaminami  służby  polowej
i piechoty. Oficjalnie do całkowitego połączenia organi-
zacji  strzeleckich  nie  doszło,  ale  współpraca  zbliżyła 
obie organizacje do siebie, umożliwiając w chwili wy-
buchu I wojny światowej podporządkowanie Polskich 
Drużyn Strzeleckich Józefowi Piłsudskiemu. Rozbudo-
wie  polskich  organizacji  strzeleckich,  począwszy  od 
1912 roku towarzyszył proces ujednolicenia ich działal-
ności - obie organizacje wprowadziły jednakowe umun-
durowanie dla swoich członków, składające się z szare-
go płaszcza i munduru oraz czapki maciejówki. Dzięki 
współpracy  obu  organizacji  podobny  był  też  system 
szkolenia i zorganizowania. Najmniejszą komórką orga-
nizacyjną była sekcja licząca 8 strzelców, sekcje two-
rzyły plutony, a te z kolei kompanie. Szkolenie odbywa-
ło się w szkołach żołnierskich, podoficerskich i oficer-
skich. Powoli wprowadzane były odznaki stopni: pod-
oficerowie nosili zielone sznurki do gwizdków, a ofice-
rowie czerwone. Oficerowie dodatkowo na kołnierzach 
nosili  odznaki  w formie  pasków o różnych kolorach. 
Podchorążowie i chorążowie białe, podporucznicy i po-
rucznicy niebieskie, a kapitanowie czerwone. Najwięk-
szym problemem było jednak wyposażenie i uzbrojenie 
tak licznych organizacji. W sumie według różnych źró-
deł „ruch strzelecki” przed wybuchem I wojny świato-
wej liczył od 13 tys. do 19 tys. członków. 

Świętem organizacyjnym PDS jest dzień 6 sierpnia 
obchodzony uroczyście w okręgach i oddziałach na pa-
miątkę wymarszu I Kompanii Kadrowej Jozefa Piłsud-
skiego – na pamiątkę rozpoczęcia zbrojnej walki o Nie-
podległość  Polski.  Na  początku  I  wojny  światowej
w  pod-krakowskiej  miejscowości  Oleandry  Józef 
Piłsudski sformował z organizacji strzeleckich I Komp-
anię Kadrową, która wkroczyła do Królestwa Polskiego 
dnia  6  sierpnia  1914  roku  z  zamiarem  wywołania 
powstania przeciwko Rosji.  Mieszkańcy Kongresówki 
przyjęli polskich strzelców nieufnie. Po 6 dniach zajęto 
Kielce,  ale  i  ten  fakt  nie  spowodował  wybuchu 
oczekiwanego przez Józefa Piłsudskiego powstania. Po 
bezskutecznej  próbie  przebicia  się  do  Warszawy 
Pierwsza  Kadrowa  powróciła  do  Krakowa  stając  się 
zalążkiem Legionów Polskich.

W Oleandrach do członków Związku strzeleckiego
i Polskich Drużyn Strzeleckich Józef Piłsudski wygłosił 
historyczne przemówienie: 

Odtąd  nie  ma  ani  Strzelców,  ani  Drużyniaków. 
Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami 
polskimi.  Znoszę  wszelkie  odznaki  specjalnych  grup. 
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopó-
ki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, roz-
kazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, 
jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą 
wśród żołnierzy polskich panować.(...) Żołnierze!
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Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pój-
dziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego 
zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idące-
go walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jeste-
ście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy 
jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko 
doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. 
Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać 
oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do 
szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako 
na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia pol-
ska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompa-
nię.

Obecnie  Polskie  Drużyny Strzeleckie  są  stowarzy-
szeniem  młodzieży  i  dorosłych  kontynuujących  idee
i  program  PDS  powstałych  w  lipcu  1911  roku  oraz 
kultywującym tradycje Legionów Polskich. Organizacja 
opiera swoją działalność na pracy społecznej uczestni-
ków i członków  oraz na ich osobistym zaangażowaniu. 
Celem Polskich Drużyn Strzeleckich jest:
• działanie na rzecz umocnienia  niepodległości  Rze-

czypospolitej, wychowanie młodzieży w duchu pa-
triotycznym,  formowanie  wzorowych  postaw  oby-
watelskich,  rozwijanie  wśród uczestników i  człon-
ków PDS poczucia służby Rzeczypospolitej i odpo-

wiedzialności  za  jej  los,  wyrabianie  umiejętności 
zdyscyplinowanego  życia  w  zespole,  podnoszenie 
poziomu  sprawności  fizycznej  młodzieży, 
współdziałanie  zgodnie  z  wojskiem  w  ramach 
współpracy,  roztaczanie  opieki  nad  cmentarzami 
wojennymi,  polami  bitew,  pobojowiskami, 
miejscami potyczek i straceń na ziemiach polskich z 
udziałem poległych  żołnierzy  polskich  i  żołnierzy 
innych narodowości

• cele  statutowe  PDS  realizuje  poprzez  rozwijanie
i zaspokajanie zainteresowań członków organizacji, 
krzewienie tradycji walk niepodległościowych, orga-
nizowanie  obchodów  patriotycznych,  opiekę  nad 
miejscami pamięci narodowej, prowadzenie akcji in-
formacyjno-  szkoleniowych,  organizowanie  imprez 
turystycznych  i  zawodów  sportowo-obronnych, 
działalność publicystyczno- wydawniczą,

• podstawą  pracy  wychowawczej  PDS  jest  etyka 
chrześcijańska oraz tradycje  walk o Niepodległość 
Polski.

Na  terenie  gminy Łubnice nowopowstałą  sekcją  PSD 
opiekować się będzie dyr. Centrum Kultury, a zarazem 
Zastępca  Dowódcy  Okręgu  Staszów  ds  oświatowych 
por. Aleksandra Stachniak.

Aleksandra Stachniak

G A C E  I  O K O L I C E
Powstanie,  jak  pamiętamy,  zostało  zarządzone  22 

stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Sądu Na-
rodowego i obejmowało wyłącznie ziemie zaboru rosyj-
skiego.  Przygotowane w pośpiechu (branka Wielopol-
skiego)przez obóz czerwonych nie było należycie przy-
gotowane. Przeciwko 100 tysięcznej carskiej armii do 
walki stanęli źle uzbrojeni i słabo wyszkoleni ochotni-
cy. W marcu powstanie wsparł obóz białych, który de 
facto przejął kierownictwo powstaniem. Wtedy też gali-
cyjskie ugrupowanie białych podjęło przygotowania do 
włączenia  się  do  powstania.  W  Krakowie  i  głównie
w  tarnowskiem,  w  obu  majątkach  Tarnowskich: 
Chorzelowie  i  Dzikowie  przygotowywano  wyprawę 
wojskową do Królestwa. Mimo blokady brzegu Wisły 
przez wojska austriackie, 20 czerwca 1863 r. o świcie, 
w dwóch partiach, by odrócić uwagę nieprzyjaciela, oba 
oddziały generała Zygmunta Jordana: jeden dowodzony 
przez majora  Edwarda Dunajewskiego,  drugi  zaś  pod 
wodzą  majora  Jana  Popiela  -Chruściaka,  ps. 
Chrościakiewicz (w którym znajdował się sam generał 
Jordan)  rozpoczęły  przeprawę  przez  Wisłę.  Plan  był 
następujący:  batalion  majora  Dunajewskiego,  liczący 
ok.  300  strzelców  przekroczy  Wisłę  po  galicyjskiej 
stronie pomiędzy wsiami Łęka Żabiecka a Maniowem. 
Po lewej  stronie  rzeki  połączy się  z  kolumną majora 
Chrościakiewicza  (350  strzelców  piechoty  i  50 
kawalerzystów),  przeprawiająca  się  na  wysokości 
Maniowa-  Słupca  i  razem  kontynuować  będą  marsz
w  głąb  województwa  sandomierskiego,  w  kierunku 
lasów staszowskich.

,,Koło 6 rano wszyscy już byli ustawieni w szeregu
i gotowi do marszu.(...)Po przejściu Wisły oddział szyb-
ko się uporządkował (...) w marszu odbywały się ćwi-
czenia i pouczenia wojskowe. Nie było już jednak cza-
su, żeby należycie pouczyć takich, co po raz pierwszy 
mieli w rękach karabin, jak się z nim obchodzić, a nie-
wyćwiczonych w broni było w oddziale sporo”- relację 
uczestnika bitwy zanotował Jan Słomka, wójt Dzikowa. 

Majorowi  E.  Dunajewskiemu nie  udało się  jednak 
połączyć z oddziałem majora Chrościakiewicza. Za Wi-
słą, w niewielkiej odległości od miejsc przeprawy, cze-
kały  na  nich  wcześniej  już  powiadomione  oddziały 
wojsk rosyjskich. ,,Jednak już wprzód ktoś zdradził, że 
pójdą tamtędy powstańcy i Moskale byli na to przygo-
towani”- twierdzi  J.  Słomka.  Przez jakiś czas oddział 
Dunajewskiego  posuwał  się  między  wałem  a  Wisłą
w  kierunku  wschodnim.  Kryjąc  się  wśród  zarośli 
ostrzeliwał  się  Rosjanom.  Dowódcy na  czele  wybra-
nych 140 powstańców udało się spędzić Moskali z wału 
na otwarte pola Gac, ale z niewiadomych powodów wy-
buchła panika i powstańcy rzucili się do odwrotu. Pie-
chota  rosyjska,  wzmocniona  nadejściem  drugiej  roty
i oddziału konnicy, widząc zamieszanie wśród powstań-
ców,  przystąpiła  do  ataku.  Major  E.  Dunajewski  nie 
miał  wyjścia-  zarządził  odwrót  do Galicji.  Jeszcze na 
lewym brzegu Wisły od kul  Moskali  padło kilku po-
wstańców,  część  dostała  się  do  niewoli.  Kilkunastu, 
wśród nich Dunajewski ze swoją strażą tylną, nie znaj-
dując brodu, utonęło. Resztę oddziału, ok. 200 powstań-
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ców, którym udało się przeprawić na galicyjski brzeg 
rozbroili i wsadzili do więzień czekający na nich przy 
brzegu  Austriacy.  Kolumna  majora  Jana  Popiela-
Chruściaka  bez  problemów  przeprawiła  się  na  lewy 
brzeg  Wisły.  Pod  Komorowem  oddział  został 
zaatakowany  przez  wojska  rosyjskie,  których  siła
w  czasie  potyczek  wzrosła  do  4  rot  piechoty,  2 
szwadronów  dragonów  i  oddziału  kozaków.  15-letni 
krakowski uczeń walczący w oddziale Chrościkiewicza 
po latach wspominał komorowską bitwę : ,,...zostajemy 
przywitani  rzęsistym  ogniem,  kule  gęsto  świszczą 
wokół nas, urywając kłosy stojącego zboża, którym się 
posuwamy.  Nie  pozostajemy  dłużnymi  odpowiedzi, 
tylko  też  sypiemy  kulami   tak,  że  spędzamy  ich
z zajętej  pozycji  i  wparujemy do stodół  i  chałup wsi 
Komorowa.”  Bój  przedłuża  się.  ,,W  końcu  nie  było 
innego wyjścia-  ciągnie  Józef  Ożegalski-  tylko  z  ba-
gnetem w ręku uderzyć na nieprzyjaciela i wyprzeć go
z  zabudowań,  zwłaszcza  że  lada  chwila  mogły  mu 
nadciągnąć posiłki”. Padła komenda: ,,Na ochotnika, na 
bagnety!”.  Do  boju  ruszyło  kilkudziesięciu  powstań-
ców, ale pod gradem kul nieprzyjaciela większość się 
wycofała.  Tylko  siedmiu  poszło  dalej...,  wśród  nich 
Chrościakiewicz i adiutant generała Z. Jordana, hrabia 
Juliusz Tarnowski. ,,Kula, która trafiła go w czoło i ubi-
ła na miejscu, o kilka kroków od ostatniego schronienia 
Moskali, już wśród zabudowań folwarcznych, wydarła 
nam ostatnią nadzieję zwycięstwa”-relacjonował prze-
bieg bitwy w raporcie dla Rządu Narodowego generał 
Z. Jordan.

Podjęto próbę przebicia się do lasów staszowskich. 
Cały czas walcząc z coraz liczniejszymi siłami nieprzy-
jaciela,powstańcy  przemieszczali  się  przez  Zalesie
w kierunku Przeczowa. ,,Wrząca bitwa od tylu godzin 
ani na chwilę nie ustaje. (...) coraz bardziej ścieśnia się 
obręcz otaczającego nas wojska”. Powstańcy dotarli do 
Łubnic, ominęli folwark i skierowali się w stronę Bu-
dzisk.  W  całodniowych  potyczkach  niemal  200  po-
wstańców zginęło w walkach z Moskalami lub utonęło 
podczas powrotnej przeprawy przez Wisłę.

Do  wspólnej  mogiły  na  cmentarzu  w  Beszowej
z nadwiślańskich pól zwieziono ciała 72 powstańców,
w tym hrabiego Juliusza Tarnowskiego. Ciała poległych 
zostały  doszczętnie  obrabowane  z  odzieży...  Dopiero
w 1918  r.  nad  grobem powstańców postawiono  przy 
bezimiennym  kopczyku  dębowy  krzyż.  W  1976  r. 
proboszcz beszowskiej parafii, ksiądz Bogusław Piątek 
wystawił  z  pomocą  parafian  pomnik,  który  do  dnia 
dzisiejszego  upamiętnia  poległych  powstańców 
styczniowych.

Uczestnicy  bitwy  pod  Gacami,  wraz  z  majorem
E.  Dunajewskim,  zostali  pochowani  na  cmentarzu
w Szczucinie.

Bitwy z 20 czerwca 1863 r. pod Gacami i Komoro-
wem zaliczane są przez historyków do jednych z waż-
niejszych w powstańczym zrywie Polaków 1863/64 r. 

14  sierpnia  2011  roku  w  Gacach  Słupieckich 
wmurowano  kamień  węgielny  pod  budowę  pomnika 
powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Ko-
morowem  i  Gacami,  jaka  rozegrała  się  tu  w  dniu 
20 czerwca 1863 roku. 

Mieczysław Gil- Senator RP

Tablica informująca o wydarzeniach 1863 roku

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego rozpoczął Mieczysław Gil – 
inicjator wydarzenia, w Towarzystwie ks. prałata Józefa Przybycienia

i ks. kanonika Tadeusza Jesionka
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W I E L K A N O C  -  Ś W I Ę T O  Z M A R T W Y C H W S T A N I A
Wielkanoc  (Pascha) to  jedno  z  najważniejszych 

świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć i zmar-
twychwstanie  Jezusa  Chrystusa.  Obchodzone  jest
w  pierwszą  niedzielę  po  pierwszej  wiosennej  pełni. 
Świętują ją wszystkie wyznania chrześcijańskie.  

Liturgia Wielkanocy
Rano w Wielką  Niedzielę  kapłan,  po  odmówieniu 

modlitwy przy Grobie Pańskim, oznajmia radosną no-
winę zmartwychwstania, po czym rozpoczyna się pro-
cesja z Hostią, monstrancją i figurą Chrystusa. Po trzy-
krotnym obejściu kościoła i odśpiewaniu hymnu „Cie-
bie Boże Chwalimy”, udzielane jest błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem i rozpoczyna się uroczysta 
i radosna Msza Święta. Msza rozpoczyna się okrzykiem 
Alleluja (Chwalcie Pana). Msza poświęcona jest Zmar-
twychwstaniu i wydarzeniom z nim związanym. Szaty 
Liturgiczne w okresie Wielkanocnym są koloru białego, 
złotego lub srebrnego.

Symbole i ozdoby Wielkanocne/Święconka 
Symbole Wielkanocne są związane przede wszyst-

kim ze zmartwychwstaniem i odradzającym się życiem. 
Interesująco o symbolice Wielkiej Nocy pisał w 1793 
roku Ksiądz Protazy Newerani w „Ozdobach Kościoła 
Katolickiego”. 

„Święcą baranka,  przypominając prawdziwego Ba-
ranka Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie 
chorągiewki  na  pieczonym  baranku  stawiają.  Święcą 
mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na 
dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego 
Zakonu uwolnieni i praw starozakonnych, zakazujących 
pożywania  takiego mięsiwa,  chować  nie  powinniśmy. 
Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość Męki Jezuso-
wej  tego  dnia  w słodycz  się  nam i  radość  zamieniła
i  dlatego też przy tym masło święcą,  które znaczy tę 
słodycz.  Święcą na ostatek i  jaja,  na  dowód tego,  że 
jako  kokosz  dwojako niby kurczęta  rodzi,  raz  niosąc 
owoc,  drugi  raz  go  wysiadując,  tak  przez  Chrystusa 
(który się u Mateusza Ś. w Roz: 23. przyrównywa do 
kokoszy Sicut gallina congregat populos fuos) dwa razy 
odrodzeni jesteśmy, raz przez Chrzest Święty. drugi raz 
przez chwałę Niebieską, nam zasługami Chrystusowemi 
zjednaną”. 

Koszyk ze święconką powinien zawierać: 
• Jajka (Pisanki, Kraszanki) - symbol życia i odrodze-

nia 
• Baranka (Cukrowy,z masła bądź z ciasta) - symbol 

Jezusa Chrystusa (Agnus Dei - Baranek Boży) 
• Chleb  -  także  symbolizuje  Ciało  Chrystusa,  jest 

oznaką dostatku 
• Chrzan, Masło - jest symbolem goryczy i słodyczy 

po śmierci i zmartwychwstaniu 
• Sól - symbol dostatku i gościnności 
• Wędliny - symbolizują kończący się Wielki Post. 

Ponadto w koszyku znajdować się mogą także inne 
produkty jak np.  rzeżucha,  ser  i  ciasto.  Inne symbole 
wielkanocne to np. zajączek, kurczaczek, rzeżucha, ga-
łązki wierzby (kotki, bazie)

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne 
Wielkanoc  to  prawdopodobnie  święta,  z  którymi 

związana  jest  największa  ilość  zwyczajów  i  tradycji. 
Jest to malowanie i święcenie jajek (pisanki, kraszanki), 
święconka, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanoc-
ne,  Emaus  (odpust  krakowski)  ,Rękawka  (krakowska 
zabawa  we  Wtorek  po  świętach),  śmigus-dyngus, 
Dziady śmigustne  (małopolska),  Siuda  Baba  (okolice 
Krakowa),  pogrzeb  żuru  i  wieszanie  śledzia  na 
zakończenie  Wielkiego  Postu,  wieszanie  lub  topienie 
Judasza, świąteczne (wiosenne) porządki itp.

Potrawy Wielkanocne
Jako, że Święta Wielkiej Nocy są świętami wesoły-

mi oraz kończą Wielki Post na stołach dominuje prze-
pych. Jemy wszelkiego rodzaju mięsa, wędliny i ciasta - 
baby,  kołacze,  mazurki,  makowce,  faszerowane i  pie-
czone  jajka  itp.  Kuchnia  staropolska  obfituje  w  wy-
kwintne potrawy takie  jak:  żur  wielkanocny,  barszcz, 
zupa  chrzanowa,  kaczka  faszerowana,  pasztety,  biała 
kiełbasa, sałatki. Wielkanoc może być także okazją do 
spróbowania  dziczyzny:  zając,  dzik,  cietrzew,  bażant, 
sarnina. 

Kraszanki i Pisanki 
Kraszanki powstają przez gotowanie jajek w roślin-

nym wywarze. Poniżej przedstawiamy jak otrzymać od-
powiednie kolory:
• brązowy (rudy): łupiny cebuli 
• czarny:  kora  dębu,  olchy lub  łupiny orzecha  wło-

skiego 
• żółtozłocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 
• fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 
• zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 
• różowy: sok z buraka 

Aby wykonać pisankę należy najpierw pokryć jajko 
roztopionym woskiem lub  stearyną  ,następnie  rylcem 
(igłą,  szydełkiem,  nożykiem)  wydrapać  odpowiedni 
wzór, a na końcu ugotować jajko w barwnym wywarze.

Prima Aprilis 
Dzień, w którym usprawiedliwione jest, a nawet wy-

pada robić sobie żarty i dowcipy z bliskich i znajomych. 
Wskazane  są  też  drobne  kłamstewka.  1  kwietnia  to 
święto znane w wielu krajach na świecie - anglojęzycz-
nych nazywane jest „All Fools' Day” lub „April Fools' 
Day”,  we  Francji  „Poisson  d'avril”,  w  Rosji  „Dien 
Smiecha”

Aleksandra Stachniak
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D Z I E D Z I C Z E N I E  S P A D K U
W dzisiejszym numerze  postaram się  Szanownym 

Czytelnikom przybliżyć reguły dziedziczenia spadku po 
zmarłych w przypadku sporządzenia testamentu. W dal-
szych  numerach  zaś  sposoby  i  tryby  dochodzenia 
uprawnień wynikających z prawa spadkowego, jak rów-
nież  przykładową  sekwencję  czynności,  którą  należy 
wykonać  przed  sądem względnie  notariuszem,  ażeby 
uzyskać prawne potwierdzenie, iż jest się spadkobiercą. 
Na początku bowiem należy wyjaśnić, że osoba powo-
łana do spadku, czy to na mocy ustawy czy to na mocy 
testamentu staje się spadkobiercą z mocy prawa z chwi-
lą śmierci  spadkodawcy.  Uzyskane później,  nieraz po 
wielu latach dokumenty, czy to z sądu w postaci posta-
nowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy to od no-
tariusza,  w postaci  aktu  poświadczenia  dziedziczenia, 
potwierdzają  jedynie  fakt,  który  zaistniał  w  chwili 
śmierci spadkodawcy, czasami wiele lat wstecz, że dana 
osoba została spadkobiercą. 

Dzień śmierci  spadkodawcy jest  zatem dniem klu-
czowym dla ustalenia, kto jest spadkobiercą, czy istniał 
w  tym dniu  testament  i  jaką  ewentualnie  miał  treść,
a także co w tym dniu wchodziło w skład spadku. Dzień 
ten nazywany jest  dniem otwarcia  spadku i  to  z  tym 
dniem na spadkobiercę przechodzą korzyści  i  ciężary 
(np. długi) związane z przedmiotem spadku, chociażby 
nawet nie wiedział jeszcze, że został powołany do spad-
ku czyli, że został spadkobiercą. 

Postanowienie sądowe oraz akt poświadczenia dzie-
dziczenia mają jedynie charakter poświadczający, iż się 
jest spadkobiercą, jednakże są to jedyne dokumenty, na 
podstawie  których  można  stwierdzić,  że  dana  osoba 
odziedziczyła  spadek  oraz  kiedy to  nastąpiło,  wobec 
tego,  aby  spadkobierca  mógł  dokonać  jakichkolwiek 
skutecznych  czynności  prawnych  co  do  przedmiotu 
spadku  musi  takie  dokumenty  uzyskać.  Jakiekolwiek 
dysponowanie przedmiotem spadku o charakterze rze-
czowym przed ich uzyskaniem, np.: sprzedaż nierucho-
mości nie jest możliwa. 

Omawiając powyższe zagadnienie, w dalszej kolej-
ności należy wyjaśnić, że spadek dziedziczy się albo na 
mocy testamentu albo bezpośrednio na mocy przepisów 
zawartych w Księdze IV Kodeksu cywilnego, w sytu-
acji gdy takiego testamentu nie ma lub też jest on nie-
ważny, albo też dotyczył on tylko części majątku spad-
kowego.  Pozostawienie  przez  spadkodawcę  ważnego 
testamentu powoduje zatem, iż wyłączone są ustawowe 
reguły dziedziczenia, a jego zapisy uzyskują moc nad-
rzędną w stosunku do porządku dziedziczenia wynika-
jącego z przepisów Kodeksu cywilnego. 

Testament
W testamencie można przekazać majątek dowolnie 

wybranej osobie lub osobom, nawet zupełnie dla spad-
kodawcy obcym. Testament może przybierać różne for-
my. Może on być nawet bardzo krótki i w zasadzie za-
wierać jedno zdanie np.:  Ja, niżej podpisany,  Jan Ko-
walski, na wypadek śmierci cały mój majątek przekazu-

ję mojemu synowi Krzysztofowi Kowalskiemu. Ważne 
jest  aby  taki  testament  był  napisany  własnoręcznie
w całości (napisany na komputerze a tylko własnoręcz-
nie podpisany jest nieważny), podpisany odręcznie (naj-
lepiej w całości imieniem i nazwiskiem) oraz opatrzony 
datą. Zachowanie tych trzech elementów powoduje, iż 
jest  on  ważny.  Jeżeli  testament  nie  został  opatrzony 
datą, a nie zachodzą wątpliwości co do zdolności spad-
kodawcy do sporządzenia testamentu, ani co do treści 
testamentu  oraz  wzajemnej  relacji  kilku  testamentów 
względem siebie, za ważny należy również uznać testa-
ment, na którym nie znajduje się data. Aby dziedzicze-
nie na podstawie testamentu zatem nie nastręczało żad-
nych wątpliwości należy od razu najlepiej zatytułować 
go  jako „Testament”,  wskazać  kto  jest  spadkodawcą, 
komu się przekazuje majątek oraz ewentualnie jaki ma-
jątek. Pismo powinno być czytelne, dające się odczytać, 
napisane środkiem piszącym względnie trwałym. Cza-
sami bowiem testamenty znajdowane są po wielu latach 
i  sporządzone np.  piórem mogą z czasem wyblaknąć. 
Testament  można  później  zmieniać  i  uzupełniać,  jed-
nakże zmiany należy opatrzyć datą.  Testament należy 
podpisać bezpośrednio pod jego treścią. Wszelkie zmia-
ny i uzupełnienia dokonywane pod podpisem uważa się 
za nowy testament,  wobec czego należy pamiętać,  że 
należy pod spodem umieścić datę i od nowa podpis.

Obok tej najpopularniejszej formy testamentu napi-
sanego własnoręcznie funkcjonują: 
• tzw. testament urzędowy, dyktowany ustnie do pro-

tokołu  w  obecności  dwóch  świadków  oraz  wójta, 
starosty, marszałka województwa, sekretarza powia-
tu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilne-
go. 

• testament ustny. 
Testament  ustny  jest  testamentem  szczególnym

i  można  go  sporządzić  wyłącznie  wtedy gdy istnieje 
obawa rychłej śmierci spadkodawcy, a nie można spo-
rządzić  testamentu  zwykłego.  Spadkodawca  wówczas 
oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności co naj-
mniej  3  świadków.  Testament  taki  należy  następnie
w ciągu roku od jego ustnego oświadczenia spisać, co 
winien dokonać jeden ze świadków lub też osoba trze-
cia, a następnie tak spisany dokument powinien podpi-
sać  spadkodawca  oraz  co  najmniej  dwóch  świadków 
wraz z podaniem miejsca i daty złożenia oświadczenia
i  daty sporządzenia  pisma.  Jeżeli  jednak przed spisa-
niem oświadczenia o którym mowa wyżej spadkodawca 
zmarł,  jego testament  może potwierdzić sąd,  w ciągu
6 miesięcy od jego śmierci w oparciu o zgodne zezna-
nia świadków. Jeżeli  przesłuchanie jednego ze świad-
ków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwy-
ciężenia przeszkody sąd może poprzestać na zgodnych 
zeznaniach dwóch świadków. Niedopełnienie którego-
kolwiek z opisanych wyżej warunków, powoduje iż te-
stament ustny pozostanie nieważny.

Nie jest ważny zatem taki testament jeżeli oświad-
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czony ustnie  np.  w przypadku  choroby spadkodawcy 
nie został on następnie w terminie 6 miesięcy od daty 
jego wyzdrowienia spisany.

Dodać również należy, że nie może być świadkiem 
testamentu osoba niemająca pełnej zdolności do czyn-
ności  prawnych,  tj.  niepoczytalna  lub  małoletnia  jak 
również niewidomy,  głuchy,  niemy,  niemogący czytać
i pisać, skazany za fałszywe zeznania a także nie włada-
jący językiem w którym sporządzono testament. Świad-
kiem nie może być również osoba, dla której testament 
przewiduje jakąkolwiek korzyść.

Spadkodawca nie jest związany własnym testamen-
tem. Może go w każdej chwili odwołać bądź to w spo-
sób  dorozumiany  np.  niszcząc  go  lub  przekreślając, 
bądź  też  w sposób  bardziej  formalny zaznaczając  na 
nim, iż jest on anulowany w całości lub części. Formą 
odwołania testamentu jest również sporządzenie kolej-
nego późniejszego testamentu o odmiennych zapisach. 
Jeśli w nowym testamencie spadkodawca nie zaznaczył, 
że poprzedni testament podlega odwołaniu, odwołaniu 
będą podlegały te zapisy starego testamentu, które nie 
dadzą się pogodzić z treścią nowego testamentu. Oby-
dwa testamenty wówczas zachowają swoją moc.

W testamencie można wskazać określoną osobę jako 
wykonawcę  testamentu.  Do  jego  obowiązków  będzie 
należało  wówczas  co  do  zasady zarządzaniem mająt-
kiem spadkowym, spłata długów spadkowych, wykona-
nie zapisów i poleceń a w dalszej kolejności przekaza-
nie  majątku  w  ręce  spadkobierców  zgodnie  z  wolą 
spadkodawcy.

Wykonawca testamentu nie musi bezwzględnie po-
dejmować się jego wykonania.  Może on bez podania 
przyczyn,  zwolnić  się  z  tego  obowiązku,  złożywszy 
uprzednio oświadczenie przed sądem.

Zachowek
Należy  pamiętać,  że  w  razie  przekazania  majątku 

spadkowego osobom dla spadkodawcy obcym względ-
nie dalszym krewnym, w razie pominięcia w testamen-
cie dzieci, małżonka oraz rodziców uprawnieni są oni 
do tzw. zachowku, który wynosi połowę wartości udzia-
łu spadkowego, który by im przypadał gdyby testamen-
tu nie było. Osobom trwale niezdolnym do pracy oraz 
małoletnim dzieciom spadkodawcy należy się  zacho-
wek większy,  w wysokości  2/3.  W ramach zachowku 
możemy domagać się od spadkobiercy testamentowego 
zapłaty jego wartości  w pieniądzu potrzebnej do jego 
pokrycia albo do jego uzupełnienia, jeżeli udział przy-
sługujący nam na  mocy testamentu  jest  mniejszy niż 
wartość zachowku, który powinien nam przysługiwać.

Warto również przybliżyć reguły ustalania zakresu 
masy spadkowej w stosunku do której liczy się wartość 
zachowku. Na masę tą składa się nie tylko to co spad-
kodawca  pozostawił  w  chwili  śmierci  ale  również 
uwzględnia  się wartość darowizn poczynionych przez 
spadkodawcę.  Zawsze  dolicza  się  do  wartości  masy 
spadkowej  wszelkie  darowizny  poczynione  na  rzecz 
spadkobierców i osób którym przysługuje zachowek, za 

wyjątkiem drobnych darowizn czynionych zwyczajowo 
w danym środowisko np. prezentów imieninowych czy 
świątecznych. Do wartości masy spadkowej dolicza się 
również  darowizny  poczynione  na  rzecz  osób 
niebędących  spadkobiercami  oraz  uprawnionymi  do 
zachowku jednakże tylko i wyłącznie te poczynione nie 
wcześniej niż dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy. 
Dopiero  tak  poczynione  ustalenia  i  wyliczenia  dadzą 
pełny  obraz  wartości  masy  spadkowej  stanowiącej 
podstawę  dla  obliczenia  wysokości  należnego 
zachowku.

Na  poczet  przyszłego  zachowku  zalicza  się  nato-
miast  darowizny otrzymane  od  spadkodawcy za  jego 
życia, jak również wlicza się na jego rzecz koszty wy-
chowania i wykształcenia dziecka czy wnuka żądające-
go zachowku, jeżeli koszty te są ponadprzeciętne na tle 
przyjętych w danym środowisku.

Tak więc okazać się może, że już za życia spadko-
dawcy osoba uprawniona do zachowku otrzymała rze-
czywistą wartość zachowku, który by jej przysługiwał 
po śmierci testatora.

Zachowek się nie należy w wypadku wydziedzicze-
nia spadkobiercy w testamencie, uznania go przez sąd 
za niegodnego, w razie odrzucenia spadku, jak również 
w razie zrzeczenia się go w umowie zawartej ze spad-
kodawcą za jego życia. W tym ostatnim skutki zrzecze-
nia się dziedziczenia rozciągają się również na zstęp-
nych zrzekającego się,  inaczej  niż  w trzech  przypad-
kach poprzedzających, które obejmują jedynie wydzie-
dziczonego, niegodnego dziedziczenia oraz odrzucają-
cego spadek nie odbierając jednak prawa do zachowku 
zstępnych tych osób.

Od kogo można domagać się zachowku?
Zachowku  należy  się  dopominać  od  spadkobiercy 

testamentowego  lub  od  osoby  obdarowanej  za  życia 
przez spadkodawcę, mając na uwadze powyższe uwagi 
o zaliczeniu na masę spadkową darowizn. Jeżeli nato-
miast domagamy się spłaty zachowku od spadkobiercy, 
który  również  jest  do  niego  uprawniony  albowiem 
otrzymany udział w spadku nie zapewnia mu pokrycia 
w zachowku, zobowiązany jest on do wypłaty tej części 
która  stanowi  różnicę  pomiędzy wysokością  jego  za-
chowku a zachowku tego który zobowiązany jest spła-
cić. Zachowek jak już wcześniej wspomniano należy się 
również od obdarowanego ale  tylko  wtedy,  kiedy nie 
zużył bądź nie utracił przedmiotu darowizny. Może się 
też taka osoba zwolnić od obowiązku spłaty zachowku 
w  pieniądzu  wydając  uprawnionemu  do  zachowku 
przedmiot darowizny w naturze.  Prawo do zachowku 
jest dziedziczone, zatem jeżeli osoba uprawniona do za-
chowku zmarła nie dochodziwszy swoich roszczeń to 
mogą  go  uzyskać  jej  spadkobiercy,  ale  wyłącznie  ci, 
którzy należą do kręgu uprawnionych do zachowku po 
pierwszym spadkodawcy.  Termin  do  zgłoszenia  rosz-
czenia o zachowek jest stosunkowo długi i wynosi pięć 
lat od dnia ogłoszenia testamentu przez sąd. 

Prawo do zachowku również można utracić jednak-
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że tylko i wyłącznie na skutek okoliczności które ogól-
nie można określić mianem niegodziwości wobec spad-
kodawcy, co stwierdzić może jedynie sąd. Samo pomi-
nięcie w testamencie nie jest wystarczające do pozba-
wienia  kogoś  zachowku.  Kodeks  cywilny  dopuszcza 
pozbawienie prawa do zachowku jedynie w trzech przy-
padkach:
• kiedy spadkobierca wbrew woli  spadkodawcy wy-

stępuje uporczywie przeciwko zasadom współżycia 
społecznego  np.  zaniedbuje  świadomie  obowiązki 
rodzinne, popadł w nałóg dopuszczając się w związ-
ku z tym przestępstw itp.

• kiedy spadkobierca dopuścił się względem spadko-
dawcy lub osób mu najbliższych umyślnego prze-
stępstwa  przeciwko  życiu,  zdrowiu  lub  wolności 
albo rażącej obrazy czci,

• gdy uporczywie nie dopełnia względem spadkodaw-
cy obowiązków rodzinnych np. nie opiekuje się ro-
dzicem będącym osobą niepełnosprawną,
przy czym wszystkie powyżej wskazane zachowania 

muszą  być  zachowaniami  umyślnymi,  świadomymi
i zawinionymi przez spadkobiercę.

Skuteczne wydziedziczenie zatem za podstawę musi 
mieć jedną z powyższych przyczyn, w sposób wyraźny 
musi być zaznaczone w testamencie i to tylko w sytu-
acji  gdy  spadkodawca  spadkobiercy  nie  przebaczył. 
Wydziedziczenie spadkobiercy nie pociąga za sobą au-
tomatycznie skutku w postaci wydziedziczenia dalszych 
zstępnych.  Wydziedziczenie  spadkobierca  może  kwe-
stionować przed sądem.

W pewnych okolicznościach, nawet pomimo braku 
wyraźnej woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie, 
tj. sytuacji gdy spadkobierca:
• dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa prze-

ciwko spadkodawcy,
• podstępem lub groźbą skłonił spadkodawcę do spo-

rządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam 
sposób przeszkodził w sporządzeniu lub odwołaniu 

ostatniej woli,
• umyślnie ukrył lub zniszczył, podrobił lub przerobił 

testament  albo  świadomie  skorzystał  z  testamentu 
podrobionego lub przerobionego przez inną osobę,
może on być uznany przez sąd za niegodnego dzie-

dziczenia,  na  żądanie  każdego kto  ma  w tym interes 
prawny np.: osoby która dziedziczyłaby w miejsce oso-
by uznanej  za niegodną dziedziczenia.  Tak jak w po-
przednim przypadku  za  niegodnego dziedziczenia  nie 
można  uznać  spadkobiercy,  któremu  spadkodawca 
wcześniej przebaczył.

W skład testamentu mogą wchodzić również: 
• zapis zwykły,
• polecenie,
• zapis windykacyjny.

Zapis zwykły to dyspozycja spadkodawcy polegają-
ca na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia jakie-
goś świadczenia majątkowego na rzecz określonej oso-
by zwanej zapisobiercą, np.: zobowiązanie wypłacenia 
przez spadkobiercę kwoty 10 000 zł na rzecz sąsiada.

Polecenie zaś jest to zobowiązanie spadkobiercy do 
określonego w testamencie działania. 

Zapis windykacyjny zawarty w testamencie notarial-
nym powoduje, iż oznaczona osoba nabywa przedmiot 
zapisu  bezpośrednio  już  z  chwilą  otwarcia  spadku,
w odróżnieniu od zapisu zwykłego.

Z  reguły  najpewniejszą  formą  sporządzenia  testa-
mentu jest jednak testament sporządzony w formie no-
tarialnej z racji fachowości notariusza redagującego taki 
testament, który z uwagi na powagę urzędu przed któ-
rym jest on sporządzany w zasadzie nie jest do podwa-
żenia. Koszty sporządzenia takiego testamentu też nie 
są  wielkie  bowiem wynoszą  one  maksymalnie  50  zł
+ VAT. Trochę droższy jest testament zawierający zapis, 
polecenie lub wydziedziczenie. Koszt takiego testamen-
tu wynosi maksymalnie 150 zł +VAT.

Daniel Kajda

K U L I N A R N I E . . .

Kaczka z jabłkami i żurawiną

Kaczka z jabłkami i żurawiną  
Składniki:  
kaczka ok. 2 kg, 2 jabłka, ząbek czosnku, majeranek, 

sól, pieprz.
Farsz:
kasza  gryczana,  5  łyżek  żurawiny,  2  jabłka,  mała 

cebula,  jajko,  łyżka  masła,  goździk,  sól,  pieprz, 
szczypta cynamonu.

Sposób przyrządzenia: 
Sprawioną kaczkę umyć, osuszyć, natrzeć solą, pie-

przem, majerankiem i rozgniecionym ząbkiem czosnku. 
Tak  przygotowaną  kaczkę  zalewamy czerwonym  wi-
nem i odstawiamy na 24 godziny w chłodnym miejscu. 
Następnego dnia przygotowujemy farsz. Cebulę obrać, 
posiekać,  przesmażyć  na maśle.  Dodać  jabłka obrane
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i pokrojone w ćwiartki oraz żurawinę. Dodać wcześniej 
ugotowaną  kaszę,  przyprawić  goździkami,  solą
i  pieprzem.  Wymieszać,  ostudzić.  Jajko  roztrzepać, 
wlać do masy i  wymieszać.  Farszem nadziać kaczkę, 
otwór spiąć  wykałaczkami.  Tak przygotowaną kaczkę 
wstawiamy  do  nagrzanego  piekarnika  do  160°C
i pieczemy 1 godzinę i 20 minut. Podlewać wytwarzają-
cym się sosem z dodatkiem czerwonego wina. Upieczo-
ną kaczkę wyjmujemy z brytfanny i dekorujemy blan-
szowanymi jabłkami i żurawiną.

Klops pieczony
Składniki:
1 kg mięsa wieprzowego, 20 dag bułki, 10 dag cebu-

li, 2 jajka do mięsa, 3 jajka ugotowane na twardo, 7 dag 
tłuszczu, sól, pieprz, papryka, majeranek, bazylia, jało-
wiec.

Sposób przyrządzenia:
Do zmielonego mięsa dodać namoczoną i odciśniętą 

bułkę, podsmażoną cebulę, jajka. Przyprawić solą, pie-
przem,  papryką  i  majerankiem.  Wyrobić  na  jednolitą 
masę. Ugotowane jajka obrać i  przekroić na połówki. 
Stolnicę zwilżamy wodą lub rozkładamy pergamin. Wy-
kładamy  masę  mieloną,  rozpłaszczamy,  nadając  jej 
kształt  prostokąta.  Po  środku wzdłuż  dłuższego  boku 
układamy połówki ugotowanych jaj. Rękami zwilżony-
mi w wodzie zwijamy brzegi i formujemy wałek. Ukła-
damy  klops  na  blasze  posmarowanej  tłuszczem.  Na 
wierzchu  posypujemy  obficie  majerankiem,  bazylią, 
roztartym jałowcem i pieczemy w gorącym piekarniku. 
Po upieczeniu klops studzimy i kroimy w plastry. Poda-
jemy z surówką z kapusty kiszonej. 

Pasztet z ziołami
Składniki:
mięso z królika lub zająca, świeża słonina ze skórką, 

cebula, jaja, suszony cząber, pieprz i sól.

Sposób przyrządzania:
Półtora kilograma mięsa z królika, dwie cebule, 30 

dag słoniny dusić na małym ogniu ok. dwóch godzin. 
Po ochłodzeniu oddzielić mięso od kości i  przemielić 
dwa razy w maszynce. Dodać 4 kromki namoczonego 
chleba oraz przyprawy i cztery jajka. Dokładnie wszyst-
ko wyrobić i ułożyć na wysmarowanej obficie smalcem 
blasze oraz posypać skruszonym cząbrem. Piec w piecu 
ok. godziny.

Mazurek śliwkowy z bakaliami
Składniki: 500dag mąki, 30 dag masła, 20dag cukru 

(3/4 szklanki), 2 jajka, suszone śliwki i morele, migda-
ły, orzechy włoskie, powidła śliwkowe, sól Mąkę z solą 
przesiewamy przez sito i mieszamy z cukrem, 25 dag 
masła i jednym jajkiem. Do ciasta można dodać też po-
krojone drobno śliwki i morele. Ciasto zagniatamy. Po-
łowe ciasta rozwałkowujemy i układamy w prostokąt-

nej,  nasmarowanej  pozostałą  resztą  masła,  formie.
Z  drugiej  połowy ciasta  formujemy wałeczki  i  ukła-
damy  je  na  brzegu  prostokątnego  ciasta  formując 
wewnątrz kratkę. Wałeczki smarujemy drugim jajkiem
i całość wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 
stopni, po 10 mi-nutach na wierzch kładziemy powidła 
śliwkowe  i  pie-czemy jeszcze  kwadrans.  Po  wyjęciu
z piekarnika deko-rujemy migdałami i orzechami.

Schab pieczony w pomarańczach
Schab pieczony w pomarańczach to wyśmienita po-

trawa nie tylko na święta. Można go jeść na ciepło np. 
na świąteczny obiad, ale też na zimno na śniadanie lub 
kolację. 

Składniki
-1,3kg schabu bez kości 
-1 lub więcej słodkich, pomarańczy 
-2 średniej wielkości cebule 
-200-250g  musztardy  francuskiej  z  niezmielonymi 

ziarnami gorczycy 
-dżem  pomarańczowy,  syrop  lub  sok  ze  słodkiej 

pomarańczy (2 łyżeczki) 
-tymianek, kilka gałązek 
-kilkanaście listków świeżej szałwi 
-sól, pieprz, oliwa 
Marynata
Musztardę mieszamy z  drobno pokrojoną połówką 

lub całą  cebulą  (można zmiksować).  Dodajemy 2 ły-
żeczki dżemu, syropu lub soku pomarańczowego. Do-
prawiamy  solą  i  pieprzem.  Jeśli  lubimy  ostrzejszy 
smak, możemy dodać odrobinę ostrej musztardy, papry-
ki, oliwy z chili. Marynata powinna być słodkawa lub 
ostrosłodka.

Przygotowanie schabu 
Mięso nacieramy solą i pieprzem. Na dnie brytfanny 

układamy pokrojoną w piórka resztę cebuli,  na której 
układamy obrane cząstki pomarańczy. Pomarańcze i ce-
bulę doprawiamy pieprzem i skrapiamy oliwą. Na takim 
łożu układamy nasz schab i polewamy go marynatą. Na 
wierzch  kładziemy  gałązki  tymianku  i  listki  szałwi. 
Brytfannę przykrywamy i  odstawiamy do lodówki  na 
kilkanaście godzin.

Brytfannę z mięsem wkładamy do rozgrzanego do 
220 stopni piekarnika i pieczemy przez około 15 minut, 
po czym zmniejszamy temperaturę do 160-180 stopni
i pieczemy jeszcze około 1,5 godziny (większe kawałki 
dłużej). W trakcie pieczenia mięso polewamy kilkakrot-
nie wytopionym sosem. Na około kwadrans przed koń-
cem pieczenia dobrze jest mięso przykryć. Taki sposób 
pieczenia schabu zapewni nam soczyste, dobre i smacz-
ne mięso. 

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

Źródło: Strony internetowe o tematyce kulinarnej
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U R O C Z Y S T A  S E S J A  R A D Y  G M I N Y
W dniu 30 grudnia 2011 roku w Centrum Kultury odbyła 

się świąteczno-noworoczna sesja Rady Gminy w Łubnicach. 
W miłej i  świątecznej atmosferze dokonano podsumowania 
mijającego roku oraz złożono sobie życzenia na nadchodzący 
2012  rok.  Uroczystą  sesję  otworzył  Przewodniczący  Rady 
Gminy w Łubnicach – Marian Komasara,  który serdecznie 
powitał  wszystkich  przybyłych  gości  m.in.  Senatora  RP, 
przedstawicieli  administracji  samorządowej:  Urzędu  Woje-
wódzkiego i  Marszałkowskiego w Kielcach,  Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie,  Miasta i  Gminy Połaniec,  Gminy 
Łubnice, radnych i sołtysów, dyrektorów placówek oświato-
wych,  przedsiębiorców,  prezesów  i  kierowników  instytucji
z  terenu  gminy.  Rozpoczynając  swoje  przemówienie  Prze-
wodniczący podkreślił, iż mijający rok obfitował w realizację 
inwestycji, był ważny i trudny. Następnie przedstawił krótką 
informację z działalności gminy związaną z realizacją budże-
tu. 

Kontynuując  wystąpienie  Przewodniczący  podziękował 
wszystkim tym, którzy pracowali  i  pracują na rzecz naszej 
gminy. Zasygnalizował, że liczymy na pomoc i dobrą współ-
pracę z naszym rodakiem Senatorem RP Mieczysławem Gi-
lem, którego oczywiście nie zabrakło wśród obecnych gości. 
Podziękował również za współpracę władzom różnych szcze-
bli, która przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych celów, 
a co za tym idzie rozwoju naszej gminy, powiatu, regionu.

Kończąc Przewodniczący w imieniu własnym oraz całej 
Rady Gminy Łubnice złożył najserdeczniejsze życzenia, aby 
nadchodzący  rok  obfitował  w  sukcesy  i  pozwolił  spełniać 
marzenia. Aby nie zabrakło zdrowia, miłości i życzliwości lu-
dzi, których spotykamy na naszej życiowej drodze.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Łubnice – Anna Graj-
ko, która dokonała podsumowania wykonanych i rozpoczę-
tych inwestycji w mijającym roku oraz podała informacje do-
tyczące planowanych zadań na rok przyszły. W dalszej części 
swojego przemówienia stwierdziła, iż rok 2011 można zali-
czyć do udanych. Zapewniła również, że w przyszłym roku 
będą  poczynione  starania,  aby  maksymalnie  wykorzystać 
możliwości, umiejętności i siły tak by jak najwięcej środków 
finansowych pozyskać ze źródeł zewnętrznych. 

Następnie  Wójt  Gminy podkreśliła,  że wielu zamierzeń 
nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca 
i zrozumienie z Radą Gminy, z Sołtysami oraz pracownikami 
Urzędu Gminy. Zaznaczyła, że to główny element tego, że ta-
kie sukcesy udaje się osiągnąć, za co bardzo serdecznie po-
dziękowała.  Kontynuując  swoją  wypowiedź  podziękowała 
wszystkim pozostałym osobom, które w roku 2011 pracowały 
z  oddaniem  na  rzecz  naszej  gminy,  za  okazałą  pomoc
i wsparcie.

Życzenia od Wójta Gminy Łubnice – Anny Grajko

Na zakończenie Wójt Gminy Łubnice złożyła wszystkim 
życzenia  zdrowia,  zrozumienia,  optymizmu  oraz  poczucia 
bezpieczeństwa na Nowy 2012 Rok. Podkreśliła, aby pamię-
tać przez cały rok o osobach samotnych, słabszych i zagubio-
nych, które potrzebują pomocy. 

Przemawia Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego

Życzenia wszelkiej pomyślności na kolejny 2012 rok, gra-
tulacje i podziękowania za współpracę władzom gminy, go-
ściom, jak również wszystkim mieszkańcom złożyli również: 
Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego, Mieczy-
sław Gil – Senator RP, Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta
i  Gminy Połaniec,  Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Połańcu,  Mieczysław Dudek – Przedsiębiorca. 
Głos  zabrał  również  proboszcz  parafii  p.w.  Ap.  Piotra
i  Pawła w Beszowej  – ks.  Krzysztof  Serafin,  który złożył 
wszystkim obecnym, ich rodzinom i znajomym najlepsze ży-
czenia na nadchodzący 2012 rok, po czym nastąpił moment, 
w którym wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłat-
kiem składając sobie wzajemnie życzenia. Po części oficjal-
nej wszystkich uczestników spotkania Przewodniczący Rady 
Gminy – Marian Komasara zaprosił na poczęstunek.

Występ artystyczny uczennic Publicznego Gimnazjum w Łubnicach

Cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, a wyjąt-
kowego  charakteru  nadały  występy  artystyczne  uczennic 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach.

Aneta Śmiszek
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M A J E R C Z Y K Ó W K A  2 0 1 1

...na Rusińskim Wierchu

Już po raz kolejny grupa młodzieży z dwóch gmin: z Po-
łańca  i  z  Łubnic  gościła  w  małej,  urokliwej  miejscowości
u podnóża Tatr: w Majerczykówce. W dniach 27-30 grudnia, 
dzięki po części środkom własnym, a także dofinansowaniu 
Urzędu Gminy w Łubnicach  oraz  Urzędu Miasta  i  Gminy
w Połańcu odbył się integracyjny obóz narciarski dla dzieci
i młodzieży z Gminy Łubnice i Połańca; w sumie uczestni-
czyła w nim 16- osobowa grupa o sportowych uzdolnieniach 

i zainteresowaniach. Dzięki zebranym środkom dzieci miały 
zapewnione noclegi wraz z wyżywieniem, busa do całodzien-
nej dyspozycji, a także skorzystały ze stoków: w Majerczy-
kówce, na Czarnej Górze i Rusińskim Wierchu . Najmłodsi 
uczestnicy otoczeni  zostali  opieką  instruktora,  pod  którego 
czujnym okiem nabywali umiejętność jazdy na nartach. Starsi 
zaś szusowali na snowboardzie i nartach. Mimo że tegorocz-
na zima oszczędziła także góry, śniegu nie brakowało i „bia-
łemu”  szaleństwu nie  było  końca.  Dodatkową atrakcją  był 
kulig po Poroninie i Murzasichle z ogniskiem i pieczoną kiel-
basą. 29 grudnia obozowicze jeździli na łyżwach na lodowi-
sku COS-u w Zakopanem oraz spacerowali po Krupówkach, 
zachwycając się wyjątkowym klimatem tego fantastycznego 
miejsca jeszcze w bezpośrednio poświątecznej atmosferze. W 
wol-nym czasie z okien pensjonatu podziwiały panoramę Tatr
z Giewontem w roli głównej. Pobyt upłynął w miłej atmos-
ferze i na czynnym wypoczynku uczestników obozu. Opieku-
nami byli Sylwia i Łukasz Łygan. Podziękowania dla Urzędu 
Gminy w Łubnicach i Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu za 
pomoc w zorganizowaniu i dofinansowaniu obozu.

Łukasz Łygan

A  T E R A Z  O  S P O R C I E …
W dniu 14 grudnia 2011r. odbyły się Powiatowe Igrzyska 

Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym. Zawody zostały 
rozegrane w Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie. Naszą 
szkołę  reprezentowały  3  drużyny  przygotowane  przez  na-
uczyciela  wychowania  fizycznego  pana  Marcina  Reczka.
W kategorii  – tenis stołowy chłopców II m-ce wywalczyła 
para: Wojciech Kozioł i Dawid Tarnowski, natomiast w kate-

gorii tenis stołowy dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się 
Patrycja Kalita oraz Klaudia Gołda, zajmując I m-ce i nie po-
nosząc przy tym żadnej porażki. Druga drużyna - w składzie 
Martyna Krokosz, Wiktoria Bolon – zajęła V m-ce. Zarówno 
drużyna chłopców, jak i dziewcząt awansowała do dalszych 
rozgrywek na etapie wojewódzkim. 

Marcin Reczek

O  T Y M ,  J A K  D O T A R L I Ś M Y  D O  Ź R Ó D E Ł …
Pewnego wrześniowego popołudnia w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Budziskach zadzwonił telefon. Pani Barbara 
Śpiewak-Wielogórska ciepłym głosem oznajmiła, iż w odpo-
wiedzi na list skierowany do fundacji ING Dzieciom ucznio-
wie naszej szkoły mają szansę spędzić dwa tygodnie w Wiśle. 
Natychmiast rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu...

Mijały tygodnie, aż wreszcie… trzeci grudnia stał się po-
czątkiem wielkiej, niezapomnianej przygody.  Do Wisły do-
tarliśmy późnym popołudniem. Naszym, nieco zmęczonym, 
oczom ukazał się okazały budynek ośrodka szkoleniowo-wy-
poczynkowego Regle. Już od progu witała nas uśmiechnięta 
twarz  pani  Eweliny,  jak  się  wkrótce  okazało  była  naszym 
opiekunem  i  przewodnikiem  w  trakcie  trwania  całego 
turnusu.  Tego  wieczoru  czekała  nas  jeszcze  jedna  nie-
spodzianka – zjedliśmy pierwszy niesamowicie pyszny i ob-
fity posiłek.  Kto był  w Reglach z pewnością wie,  o  czym 
mowa…. 

Kolejne  dni  niosły ze  sobą  coraz  to  ciekawsze  niespo-
dzianki  i  atrakcje.  Między innymi zobaczyliśmy na własne 
oczy dom Adama Małysza, a co więcej muzeum, w którym 
zgromadzone zostały wszystkie trofea mistrza,  jak również
z  bliska  mogliśmy  podziwiać  niedawno  wyremontowaną 
skocznię noszącą jego imię. Idąc dalej tym tropem mogliśmy 
skosztować ciastko  mistrza  w  jednej  z  lokalnych cukierni. 
Zwiedziliśmy muzeum w Wiśle, którego pracownicy przybli-
żyli  nam  historię  związaną  z  życiem  codziennym,  pracą
i kulturą górali, niektórzy dostali nawet wykute na miejscu 
podkowy, oby przyniosły szczęście…W Wiśle otarliśmy się 

o  luksus,  jaki,  na  co  dzień  funduje  swoim gościom Hotel 
Gołębiewski.

W Wiśle otarliśmy się o luksus, jaki, na co dzień funduje swoim gościom 
Hotel Gołębiewski.

Zobaczyliśmy usytuowany na wzgórzu,  otoczony lasem 
Zimowy  Pałac  Prezydencki.  Odwiedziliśmy  Trójwieś,
w  skład  której  wchodzą  Koniaków,  Istebna  i  Jaworzynka. 
Wyprawie tej towarzyszyła śnieżyca, a wszystko dodatkowo 
zostało  oprawione  wspaniałymi  opowieściami  pana  Janko
i pani Irenki. Mogliśmy tam między innymi zaobserwować 
miejsce, gdzie stykają się granice trzech państw. W kolejne 
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dni dotarliśmy do Chlebowej Chaty. Tam niektórzy mogli na 
własnej skórze doświadczyć dawnych sposobów kąpieli czy 
wyrabiania masła. Poza tym każdy z nas samodzielnie przy-
gotował podpłomyki, aby je później skonsumować z równie 
pysznymi dodatkami. Następnie stanęliśmy oko w oko z pta-
kami drapieżnymi, które w czasie lotów pokazowych ocierały 
się o nasze kurtki.  Później  mogliśmy na własne uszy usły-
szeć,  jak  bezszelestnie  potrafią  fruwać  sowy.  Niezwykłym 
doświadczeniem była wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek 
i związane z nią przebywanie wśród danieli, muflonów, je-
leni, które dosłownie jadły nam z ręki.

Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek

Kolejną atrakcją był wyjazd kolejką linową na Szyndziel-
nię, niektórzy z nas dostali podwójną dawkę adrenaliny, gdy 
wagonik zatrząsł  się i  zawisł  daleko nad ziemią z powodu 
braku prądu. W atmosferę świąteczną wprowadził  nas film 
obejrzany w technologii 3D „Artur ratuje gwiazdkę”. O kon-
dycję fizyczną dbaliśmy na pobliskim basenie. 

Oprócz tego staraliśmy się jak najwięcej czerpać z gór-
skiego, świeżego powietrza i często wyruszaliśmy na piesze 
wędrówki po okolicy. 

Każdy z uczestników wie teraz , gdzie swój początek ma 
rzeka,  którą  na  co  dzień  mamy niemalże  na  wyciągnięcie 

ręki. Na własne oczy mogliśmy zaobserwować, jak łączą się 
Czarna i Biała Wisełka,  aby płynąć, jako największa rzeka
w Polsce aż do Bałtyku.

Należy również dodać, że w czasie pobytu w Wiśle odby-
wały się zajęcia dydaktyczne. Po lekcjach udawaliśmy się na 
świetlicę, gdzie wszyscy uczestnicy turnusu chętnie uczestni-
czyli w organizowanych dla nich zabawach np. karaoke czy 
wędrujące  pudełko.  Wieczorami  mogliśmy  się  relaksować
w grocie solnej na terenie ośrodka.

Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem pani dy-
rektor Agaty Niemczyk i pracowników ośrodka, którym jesz-
cze raz z całego serca DZIĘKUJEMY.

Serdeczne wyrazy wdzięczności składamy również funda-
cji  ING Dzieciom, dzięki  której  ten  wspaniały wyjazd był 
możliwy.

Przygoda w Wiśle

Od trzeciego do siedemnastego grudnia w Wiśle przeby-
wało czterdzieścioro pięcioro dzieci z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej  w  Budziskach  wraz  z  dyrektorem  PSP  Teresą 
Krzystek  oraz  nauczycielami  w osobie:  Teresy Staweckiej, 
Anny Pawlik i Anny Nowakowskiej-Gromny.

Anna Nowakowska-Gromny

J E S T  T A K I  D Z I E Ń„ … ”
,,Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia.
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat.”

 

Przedstawienie jasełkowe klas II-IV

Słowa  znanej  pastorałki  bożonarodzeniowej  stanowiły 
motto  barwnego  widowiska  słowno-muzycznego  przygoto-

wanego z okazji spotkania opłatkowego, które odbyło się 22 
grudnia 2011r. w PSP w Wilkowej. Zaproszeni goście – Se-
kretarz Gminy Leszek Ziółek, radny wsi Wilkowa Wiesław 
Witek, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice 
oraz  uczniowie  mogli  podziwiać  wspaniałą  grę  aktorską 
uczniów  klas  II-IV,  którzy  w  przedstawieniu  jasełkowym 
przybliżyli wszystkim wydarzenia biblijne, związane z naro-
dzinami Jezusa. Barwne kostiumy, trafnie dobrana muzyka, 
ciekawa scenografia to tylko niektóre atuty spektaklu, które-
mu towarzyszył koncert w wykonaniu chóru szkolnego, pro-
wadzonego przez panią Monikę Pyrz. Publiczność długo po-
zostawała  pod  wrażeniem  występu,  przygotowanego  przez 
panią Ewę Podsiadłą i Barbarę Siepkę. Po zakończonej części 
artystycznej wszystkim zgromadzonym na sali życzenia zło-
żyli: dyr. Bogusława Strzępek i Leszek Ziółek, po czym na-
stąpiła  uroczysta chwila łamania się  opłatkiem. Zaproszeni 
goście i wszyscy pracownicy szkoły zostali obdarowani stro-
ikami, wykonanymi przez uczniów. Uroczystość zakończyła 
się wspólnym poczęstunkiem, składającym się z potraw wigi-
lijnych, przygotowanych przez panie kucharki. Tradycją na-
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szej szkoły jest zwyczaj wykonywania przez uczniów klasy 
VI szopek bożonarodzeniowych,  które w okresie świątecz-
nym można podziwiać w kościele parafialnym pw. Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Beszowej. Dzięki zaangażowaniu rodziców 

dzieci szopki z roku na rok coraz bardziej zachwycają pomy-
słowością i starannością wykonania.

Monika Pyrz, Grażyna Żak

S Z A N U J E M Y  T R A D Y C J Ę
Grudzień w szkole jest  czasem, kiedy szkolny zespół te-

atralny przygotowuje jasełka. Przedstawienie o tematyce bo-
żonarodzeniowej jest w naszej szkole tradycyjnie już jednym 
z najważniejszych wydarzeń w roku. Zawsze starannie wy-
brany scenariusz, aktorzy - uczniowie, długie próby, wreszcie 
praca nad scenografią i kostiumami.

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich
w przedstawieniu jasełkowym

Tak było i teraz. 21 grudnia 2011r. znów jest tak samo, 
choć nieco inaczej. Tym razem nad jasełkami pracowały kla-
sy V i VI. Sala gimnastyczna staje się na wpół Betlejem, na 
wpół współczesną widownią. Nad jedną częścią kołysze się 

ciemnobłękitne niebo i  drżą białe gwiazdki.  Błękitne paski 
bibuły tną także sufit po drugiej stronie salii nad widownią 
unoszą  się  płatki  śniegu.  Wokół  czuć  już  zapach  świerko-
wych gałązek ozdabiających duże okna. Pysznią się piękne 
choinki i rozbłyskują migającymi światełkami. Nastrój nocy 
betlejemskiej, świąt Bożego Narodzenia, nastrój tajemniczo-
ści  i  radości.  To  wszystko  daje  się  odczuć  tu,  w  tej  sali.
I  znów jest  jak  co  roku,  choć  jakże  inaczej.  Kolejne  po-
kolenie pasterzy zmierza do betlejemskiego żłóbka. „Nowi” 
Trzej  Królowie  pokonują  znów  długą  drogę  po  sali,  aby 
przywitać Zbawiciela. „Nowa” Maryja tuli do snu Dzieciątko 
i  „nowy”  Józef  pochyla  się  nad  żłóbkiem.  A obok,  pod 
strzechą ubogiej szopy „nowy” Anioł obwieszcza wszystkim, 
że „Chrystus się rodzi”. Na twarzach widzów, wśród których 
jest  oczywiście  cała  społeczność  szkolna  oraz  goście: 
nauczyciele – emeryci, Wójt Gminy Łubnice, rodzice, maluje 
się  skupienie,  czasem  uśmiech,  gdy  pasterz  ofiaruje 
Dzieciątku bochen chleba i osełkę masła, a czasem w oczach 
pojawiają się łzy, gdy dziewczynka drżącym głosem śpiewa 
kolędę „Nie było miejsca”. I tak właśnie trzeba. Bo choć jest 
jak  zawsze,  to  przecież  całkiem inaczej.  Tradycja  stanowi
o naszej  narodowej tożsamości,  kulturze.  Tradycji  stało się 
więc zadość. „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 22 stycznia 
2012r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach 
Słupieckich wystąpili z przedstawieniem jasełkowym w ko-
ściele w Zofiówce przed szerszą publicznością i w nieco in-
nej scenerii. 

Renata Domagała

W I G I L I Ą  P A C H N I E  C A Ł A  S Z K O Ł A …

Uczniowie klas 0-III w towarzystwie chóru uczennic klas IV-VI

Dzień grudniowy typowo jesienny, niczym nie przypomi-
na zimy. Jednak od drzwi wejściowych budynku szkolnego 
czuć zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Na korytarzu 
stoi  ubrana choinka. Dzieci  biegają przebrane w jasełkowe 

szaty.  Unoszą się  zapachy wigilijnych potraw.  Uroczystość 
odbywa się w sali gimnastycznej odpowiednio przygotowa-
nej i przystrojonej. Każdego roku jest tutaj niezwykła dekora-
cja i ciekawa scenografia. Uwagę przyciąga dosyć pokaźna 
betlejemska szopka wykonana z drewna i sitowia oraz rekwi-
zyty imitujące niebo, gwiaździstą srebrną noc, zimowy pej-
zaż. Artyści już na scenie, a na widowni nauczyciele, rodzice, 
zaproszeni goście.  Tym razem występ powierzono uczniom 
klas  0  –  III,  ponieważ  starsi  koledzy  w  ostatnim  czasie 
kontynuowali naukę na tzw. Zielonej Szkole. Towarzyszy im 
chór uczennic klas IV – VI. Nauczyciele odpowiedzialni za 
przedstawienie: pani Beata Szczęsna, pani Anna Kalita, pan 
Sławomir Gumuła włożyli wiele trudu i serca, żeby osiągnąć 
takie efekty artystyczne, dydaktyczne i wychowawcze. 

Po  zakończeniu występu  dyrektor  PSP Teresa  Krzystek 
podziękowała dzieciom i nauczycielom prowadzącym za ich 
pracę i poświęcenie. Następnie nauczyciele, Rada Rodziców
i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i zasiedli do wigi-
lijnego poczęstunku.

Adela Czechowska
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Uśmiech na twarzach i o to chodziło... Koncert uczestników programu „Mam Talent”

„Jak Bóg stworzył kobietę” według Stanisława Nyczaja Tak się bawi Wilkowa...

Od lewej Marian Komasara, Benedykt Kozieł, Anna 
Grajko, Stanisław Nyczaj, Gina Jusięga i Wiesław Kuca

Uczestnicy Dnia Kobiet w Wilkowej, pierwsza od lewej 
inicjatorka spotkania Zdzisława Witek
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Dyskoteka walentynkowa Gratulacje i nagrody od organizatorów turnieju

Zajęcia plastyczne w Bibliotece
 

Spektakl w wykonaniu Teatru MASKA

Spotkanie edukacyjne z PIP Kiełbaska z ogniska...
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