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Pragniemy  bardzo  serdecznie  podziękować 
wszystkim sponsorom, ofiarodawcom za uczest-
niczenie,  a  tym  samym  wsparcie  imprezy  pn. 
„Łubnice Artystycznie - I  Międzynarodowy Ple-
ner Rzeźbiarsko- Fotograficzny i Biesiada Łubnic-
ka” organizowanej  w  dniach  10-  22  lipca  2012 
roku. Państwa wola współpracy i uprzejmość oraz 
ofiarność były dla nas bardzo pomocne w stwo-
rzeniu  i  zorganizowaniu  imprezy  co  niewątpliwie 
przyczyniło się do rozwoju i promocji naszej gmi-
ny, oraz zadowolenia lokalnej społeczności, a tym 
samym  wzbogaciło  kalendarz  kulturalno-re-
kreacyjnych przedsięwzięć.

Idea rozwoju jest bardzo istotna i co najważ-
niejsze, dostrzegana przez ludzi, dla których to 
co się dzieje w gminie nie jest bez znaczenia. Im-
prezy lokalne, to jedna z dróg rozwoju, samore-
alizacji  i  integracji  z  rówieśnikami.  Spotkania, 
konkursy i przedsięwzięcia kulturalne poszerzają 
niewątpliwie  nasze  horyzonty.  Jednak,  aby  to 
kontynuować,  potrzebni  są ludzie  dobrej  woli  - 
właśnie tacy jak Państwo.

Za  dotychczasową  efektywną  współpracę 
chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać. Pomoc, jaką Państwo nam zaoferowali jest 
bezcenna i  niewątpliwie jest przykładem współ-
pracy lokalnych przedsiębiorców z samorządem, 
co z pewnością wpływa na promocję kulturalną, 
jak również gospodarczą naszego regionu. 

Już dziś zachęcamy do współpracy promocyj-
nej wszystkie zainteresowane firmy oraz pod-
mioty gospodarcze chcące pokazać swoją mar-
kę poprzez udział w przedsięwzięciach realizowa-
nych przez władze naszej gminy i Centrum Kultu-
ry w Łubnicach w roku 2013. Jesteśmy otwarci 
na  nowe  pomysły  i  zachęcamy  do  współpracy. 
Być może dzięki Państwa uczestnictwu i wspar-
ciu,  również  w  przyszłym roku  będziemy  mogli 
cieszyć  się  z  wysokiego  poziomu  organizowa-
nych imprez gminnych.

          Dyrektor                          Wójt                                       Przewodniczący 
Centrum Kultury w Łubnicach                      Gminy Łubnice                                  Rady Gminy 
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R O Z M O WA  Z E  S K A R B N I K I E M  G M I N Y  Ł U B N I C E

Danuta Lasota – skarbnik Gminy Łubnice
Finanse w ogóle, a tym bardziej finanse publiczne 

zawsze budzą wiele kontrowersji i są tematem dysku-
sji.  Każdy Polak jest  „fachowcem” w tej  dziedzinie. 
Sprawowanie  funkcji  skarbnika  jest  więc  zajęciem 
niezwykle  trudnym  i  odpowiedzialnym.  W  gminie 
Łubnice to stanowisko od wielu lat piastuje Pani Da-
nuta Lasota.

Pani  Skarbnik,  proszę  naszym  czytelnikom 
powiedzieć coś o sobie...

Jestem  absolwentką  Liceum  Ogólnokształcącego 
im. Hanki Sawickiej w Kielcach oraz Policealnego Stu-
dium  Ekonomicznego  w  Kielcach  o  kierunku  „Ra-
chunkowość  i  Finanse”.  Pracę  rozpoczęłam w Gro-
madzkiej  Radzie  Narodowej  w  Łubnicach  w  1968 
roku,  a  następnie  w  związku  z  reorganizacją  gminy 
pracowałam w Połańcu i Pacanowie na stanowiskach 
głównego księgowego. Od chwili przywrócenia Gminy 
w  Łubnicach,  co  nastąpiło  w  1982  roku,  pełniłam 
funkcję głównego księgowego, a wraz z powstaniem 
samorządów  od  r.  1990  sprawuję  funkcję  skarbnika 
gminy i jednocześnie przez okres dwóch kadencji by-
łam radną Rady Gminy. Z gminą Łubnice związana je-
stem od dzieciństwa: tu się urodziłam, mieszkam i pra-
cuję, znam więc mocne i słabe strony tego środowiska. 
Długoletnie doświadczenie i dobra współpraca z Radą 
Gminy pozwala mi wykonywać swoje obowiązki z ko-
rzyścią dla społeczności gminy Łubnice. Prywatnie je-
stem mamą dwóch dorosłych córek i babcią czworga 
wnucząt. To mój największy życiowy sukces.

Nie wszyscy mieszkańcy docierają do dokumentu 
zwanego budżetem, nie dla wszystkich zapiski księgo-
we są zrozumiałe, proszę w prostych słowach powie-
dzieć, z czego właściwie utrzymuje się gmina?

Gmina  jako  jednostka  samorządu  terytorialnego 
prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budże-
tu.  Budżetem  gminy  jest  roczny  plan  finansowy 
obejmujący  dochody i  wydatki  gminy,  który  ustalany 
jest na Sesji Rady przez Radę Gminy. Na przykładzie 

planowanego budżetu za 2012 rok przedstawię w skró-
cie, jaki udział w budżecie mają poszczególne rodzaje 
dochodów. 

Dochody naszej gminy to:
• wpływy z podatków i opłat oraz innych należności 

określonych  ustawami,  które  stanowią  15%
w budżecie;

• subwencje z budżetu państwa stanowią 37%;
• dotacje  na  finansowanie  zleconych  gminie  zadań

z zakresu administracji rządowej - 14%;
• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowa-

nie zadań własnych - 6%;
• środki pozyskane z Unii Europejskiej - 28%.

Powyższe uzyskane dochody równoważą się z pla-
nowanymi wydatkami, które przeznacza się na: Admi-
nistrację,  Oświatę,  Kulturę,  OSP,  Opiekę  Społeczną, 
Transport i Łączność, Gospodarkę Komunalną i wy-
datki inwestycyjne. W związku z powyższym w bieżą-
cym  roku  nie  ma  potrzeby  korzystania  z  kredytów 
bankowych.

Jak  wygląda  płynność  finansowa  naszej  gminy? 
Gmina Łubnice jest jedną z nielicznych gmin, która 
nie ma zadłużenia. Z czego to wynika?

Do  chwili obecnej sytuacja finansowa naszej gminy 
na tle innych samorządów w województwie i kraju jest 
korzystna.  Finansowanie  licznych  inwestycji  prowa-
dzonych  w  ostatnich  latach  odbywa  się  głównie  ze 
środków  zewnętrznych  (europejskich  i  krajowych)
i dlatego nasza gmina nie ma zadłużenia. W przypadku 
prowadzenia inwestycji,  np. kanalizacji gminy, będzie 
można korzystać z kredytu.

Czy tegoroczny budżet wiele różni się od poprzed-
niego? Na co w tym roku przeznaczono więcej środ-
ków, a na co mniej?

Tegoroczny  budżet  nie  odbiega  znacząco od bu-
dżetów z ostatnich lat. Tradycyjnie prowadzone są in-
westycje drogowe oraz budujemy kilkaset przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Dużą część budżetu prze-
znacza się na finansowanie oświaty i dzięki temu unika 
się  drastycznych  posunięć  w  działalności  placówek 
oświatowych. Wspólnie z Radą Gminy staramy się do-
strzegać potrzeby mieszkańców i w miarę możliwości 
zaspokajać  je,  np.  dofinansowując  świetlice  wiejskie 
znajdujące się niemal we wszystkich miejscowościach.

Proszę nam powiedzieć, jakie są wstępne założenia 
na przyszły rok?

Przyszły rok zapowiada się  nieciekawie dla  samo-
rządów gmin i mieszkańców.  Przekazane będą kolejne 
zadania  bez  zabezpieczenia  środków  finansowych
z budżetu państwa. Zmieniają się także przepisy o go-
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spodarce odpadami komunalnymi (śmieci), które spo-
wodują duży wzrost opłat. Jednak będziemy się starać, 
aby obciążenia finansowe mieszkańców były jak naj-
mniejsze i aby nie zmniejszała się ilość prowadzonych 
inwestycji.  Myślę,  że  będą  to  inwestycje  drogowe
i związane z ochroną środowiska.

Jakie są Pani pasje, zainteresowania?
Ze względu na pełnioną przeze mnie funkcję mam 

mało czasu dla siebie. Ale gdy go już znajdę, chętnie 
pracuję  na  działce  i  w  ogródku,  a  wieczorami  lubię 
oglądać (jak prawie każda kobieta) seriale i programy 
publicystyczne.

Chciałabym,  by  dokończyła  Pani  zdanie:  Moim 
największym marzeniem jest...

...abym długo cieszyła się dobrym zdrowiem – to 
tak prywatnie. Życzyłabym sobie także, by moi następ-
cy osiągali jeszcze lepsze efekty swojej pracy na rzecz 
społeczności gminy.

Czy  chciałaby  Pani  za  pośrednictwem  naszej 
gazety przekazać kilka słów mieszkańcom gminy?

Wszystkim  mieszkańcom  gminy  życzę  przede 
wszystkim zdrowia oraz jak najmniej problemów za-
wodowych i rodzinnych. Również tego, aby ich budże-
ty domowe nie traciły płynności finansowej.

Aleksandra Stachniak

I N W E S T Y C J E  G M I N N E

Nowy obiekt rekreacyjny w centrum miejscowości Łubnice

W bieżącym kwartale po wielu perypetiach zakoń-
czono drugi końcowy etap inwestycji; „Kompleksowe 
zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  i  poprawa 
estetyki w centrum miejscowości Łubnice”. W ramach 
działania   „Odnowa i  rozwój  wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
całkowity koszt to 779424,78 zł. Wykonawcą była fir-
ma „Zakład Remontowo - Budowlany” inż. Stanisława 
Walczyka z Rudnik .

Zakończono również procedurę przetargową oraz 
zawarto umowę na realizację II naboru kolejnych 220 
sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, inwestycja 
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki  i  ludności  wiejskiej”.  Wykonawcą  jest  EKO–
POL sp. z o.o. w Szerni Dolnej. Inwestycja ta zostanie 
zrealizowana w bieżącym roku i zakończona w 2013r.

Zawarto także umowę z wykonawcą na wykonanie 
oczyszczalni  ścieków przy  Publicznej  Szkole  Podsta-

wowej  w  Gacach  Słupieckich.  Wykonawcą  tej 
oczyszczalni jest Konsorcjum Usługowo – Handlowe 
JUSGAZ sp. z o.o ul. Rynek 37, 27-660 Koprzywnica. 
Członek Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Handlowe Radosław Szlichta.  Oczyszczalnia zostanie 
wykonana w bieżącym roku.

31 sierpnia 2012 r. minął termin wykonania:
• Odbudowy drogi gminnej nr 001837T Szczebrzusz 

(0,915km) 
• Odbudowy  drogi  gminnej  nr  001667T  Orzelec 

Mały (0,5 km)
• Odbudowy  drogi  gminnej  nr  001800T  Orzelec 

Mały (0,36km)
• Odbudowy drogi  gminnej  nr  001808T Czarzyzna 

(0,45 km) 
Wartość wykonanego zadania 351587,14 zł

• Odbudowy  drogi  gminnej  nr  001984T  Łyczba 
(0,75km)

• Odbudowy  drogi  gminnej  nr  001791T  Przeczów 
(0,75km)
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• Odbudowy  drogi  gminnej  nr  001841T  Słupiec 
(1km)
Wartość wykonanego zadania 308246,41 zł
W  trakcie  realizacji  (termin  wykonania 

30.11.2012r.) jest:
• Odbudowa  drogi  gminnej  nr  002011T  Beszowa 

(1,063km) 
• Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka – 

Słupiec (1,398km)
Wartość zadania 376217,20 zł

Barbara Dudek, Anna Jarzyna 

J U B I L E U S Z  Z Ł O T Y C H  G O D Ó W
Tradycyjnie, jak co roku w naszej gminie obchodzi-

liśmy Uroczystość Złotych Godów. Odbyła się ona 28 
września 2012 roku w Centrum Kultury w Łubnicach. 
W tym roku Złote Gody obchodziło  9 par z gminy 
Łubnice. 

„Złoci Jubilaci”

50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to symbol 
wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia  i  istoty  związku  małżeńskiego,  to  wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie.

Za długoletnie pożycie małżeńskie, za trud pracy, 
za wychowanie dzieci, za cierpienie, łzy i radość Jubila-
ci  otrzymali listy gratulacyjne oraz medale od Prezy-
denta RP.  Aktu dekoracji dokonali Andrzej Kruzel - 
Starosta Staszowski i Anna Grajko - Wójt Gminy Łub-
nice  życząc  parom  wszelkiej  pomyślności,  zdrowia 
oraz możliwości cieszenia się wspólnym życiem mał-
żeńskim jeszcze przez długie lata. Podkreślając, że ży-
cie  małżeńskie  jest  szansą,  którą  warto wykorzystać, 
obowiązkiem, który warto podjąć i  bogactwem, któ-
rym można się dzielić z innymi. 

Z kolei kwiaty wręczyła Kierownik USC – Elżbieta 
Nowak  składając  również  serdeczne  gratulacje  oraz 
najlepsze  życzenia,  wielu  lat  w  szczęściu,  zdrowiu
i radości.

Uhonorowane pary to:
• Zofia i Mieczysław Bryk  – Przeczów,

• Wacława i Henryk Czereś – Czarzyzna,
• Danuta i Jan Farmas – Zalesie,
• Władysława i Władysław Łabędzki – Wilkowa,
• Władysława i Witold Łęk – Łubnice,
• Leokadia i Marian Maćkowski – Przeczów,
• Janina i Tadeusz Masajada – Szczebrzusz,
• Zofia i Marian Sypniewski – Beszowa,
• Maria i Mieczysław Wróbel – Rejterówka.

Uhonorowane pary w towarzystwie władz samorządowych

W tym szczególnym dniu wraz z Jubilatami święto-
wali także: Janusz Bąk - Radny Powiatu Staszowskiego, 
Danuta  Lasota  -  Skarbnik  Gminy  Łubnice,  Leszek 
Ziółek  -  Sekretarz  Gminy  Łubnice  oraz  Aleksandra 
Stachniak - Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach.

Nie zabrakło oczywiście części artystycznej, w któ-
rej zaprezentowały się dzieci z Publicznego Przedszko-
la i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach. Pio-
senka pod tytułem „Przeżyłam z Tobą tyle lat” sprawi-
ła,  że  niejednemu  z  Jubilatów  „zakręciła  się  łezka
w oku”.

Po części oficjalnej małżonkowie zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek oraz tradycyjną lampkę szampa-
na. 

Zacnym Jubilatom życzymy dalszych  wspaniałych 
lat  w zgodzie  i  miłości  oraz kolejnych tak pięknych 
rocznic!

Aneta Śmiszek
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P O W I AT O W E  Ś W I Ę T O  P L O N Ó W
Dożynki  to  bardzo  ważne  dla  rolników  oraz 

wszystkich  mieszkańców  terenów  wiejskich  ludowe 
święto  połączone  z  obrzędami  dziękczynnymi  za 
ukończenie  żniw i  prac  polowych.  Jest  to wspaniała 
okazja do zaprezentowania pięknie wykonanych z pło-
dów ziemi wieńców oraz lokalnych tradycji związanych 
głównie ze żniwami. To czas wypoczynku i dobrej za-
bawy po pełnej wysiłku pracy na roli.  

W  tym  roku  Dożynki  Powiatowe  odbyły  się  26 
sierpnia  2012  r.  w  Staszowie  i  połączone  zostały
z Miejsko – Gminnym Świętem - „Dniem Chleba”. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pięknego, 
barwnego korowodu dożynkowego ulicami miasta na 
dziękczynną  Mszę  Świętą  do  Sanktuarium  bł.  Jana 
Pawła II, której przewodniczył ks. Krzysztof  Rusiecki. 
Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele parlamentu, 
władz  samorządowych,  delegacje  poszczególnych 
gmin  powiatu,  mieszkańcy  gminy  Staszów,  a  także 
przedstawiciele instytucji publicznych.

Gminę Łubnice reprezentowało sołectwo Przeczów

Gminę  Łubnice  godnie  reprezentowało  sołectwo 
Przeczów,  które  wykonało  piękny,  okazały  wieniec
z  tegorocznych  plonów.  W  przemarszu  delegacji 
dożynkowych  z  wieńcem  podążali:  Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Łubnice – Janusz Kowalski, Sołtys 
Przeczowa – Wiesława Janas oraz mieszkańcy wsi.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na terenie 
parku rekreacyjnego „Zalew nad Czarną”. Podczas ofi-
cjalnego  otwarcia,  zgodnie  z  obyczajem  starostowie 
dożynek  przekazali  pachnący  bochen  chleba 
przedstawicielom  władz  samorządowych.  Zaszczytne 
funkcje starostów święta plonów pełnili  w tym roku 
Maria  Gil  z  Czajkowa  Północnego  i  Kazimierz 
Zarzycki z Szydłowa. 

Uroczystość  ta  była również okazją  do wręczenia 
odznaczeń państwowych i resortowych oraz rozstrzy-
gnięcia konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda”. 

Honorową odznakę „Za zasługi dla rolnictwa” otrzymał 
m.in. Piotr Soja – sołtys Szczebrzusza

Atmosferę  typowo  dożynkową  podkreślały  liczne 
stoiska, na których swój bogaty asortyment prezento-
wały piekarnie ze Staszowa i okolic. Oferowano degu-
stację  różnego  rodzaju  chleba,  bułek  oraz  wyrobów 
cukierniczych. Nie zabrakło również stoisk z rękodzie-
łem artystycznym oraz wyrobami regionalnymi.

Wieńce dożynkowe z poszczególnych gmin powiatu

W  trakcie  obchodów  Dnia  Chleba  wybrano  naj-
piękniejsze  wieńce  z  terenu  gminy  Staszów i  całego 
powiatu.  W konkursie powiatowym za najpiękniejszy 
uznany został wieniec przygotowany przez mieszkań-
ców gminy Połaniec. Dwa kolejne miejsca zajęły odpo-
wiednio: gmina Osiek i gmina Staszów.

W części artystycznej wystąpił polski zespół wokal-
no-instrumentalny  „No To  Co”.  Swoje  umiejętności 
taneczne miał okazję zaprezentować również dziecięcy 
zespół „Kleksy”. Wieczorem zagrała legenda polskiej 
muzyki  – grupa Lombard.  Zabawę zakończył  pokaz 
pirotechniczny.

Aneta Śmiszek
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K O L O N I E  L E T N I E  D L A  D Z I E C I  R O L N I K Ó W

Grupa dzieci na kolonii letniej w Sarbinowie

Tegoroczne  kolonie  letnie  organizowane  przez 
NSZZ  Ri „Solidarność” dla dzieci rolników przynio-
sły wiele miłych niespodzianek. Wakacyjnych atrakcji 
było mnóstwo. Już 29 czerwca pierwsza grupa 20 dzie-

ci wyruszyła do Sarbinowa. Młodzież wypoczywająca 
w klimacie morskim na brak zajęć nie narzekała. Zwie-
dzono port  w Kołobrzegu,  Pomnik Zaślubin z Mo-
rzem i Western City w Zieleniewie. Nie lada przeży-
ciem dla młodych podróżników było przeniesienie się 
w czasie do krainy Dzikiego Zachodu. Piesze wyciecz-
ki zaprowadziły dzieci aż do Chłopów i Gąsek, gdzie 
zwiedziły latarnię morską oraz rybacką osadę. Znalazł 
się też czas na rekreację – plażowanie, kąpiele morskie, 
zajęcia  sportowe,  pokazy  mody,  karaoke,  neptunalia, 
czy muzyczne ogniska. Przy takim harmonogramie za-
jęć nie można było się nudzić. Dodatkową atrakcją był 
rejs statkiem po morzu w bardzo ciekawej scenerii, bo 
w czasie gęstej mgły. Dzięki dofinansowaniu do wypo-
czynku, rodzice mogli sobie pozwolić na zafundowanie 
dzieciom masy niezapomnianych przygód. Mamy na-
dzieję,  że pomogą one dzieciom wrócić z radosnym 
uśmiechem do szkolnej ławki,  z motywacją do nauki
i wyczekiwaniem na kolejne wakacje. 

Jolanta Wójtowicz

D O Ż Y N K I  PA R A F I A L N E
W niedzielę 2 września 2012r. w kościele parafial-

nym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej odbyły się 
dożynki  parafialne.  We  mszy  świętej  udział  wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni go-
ście i parafianie.

Formowanie korowodu dożynkowego

Dożynki to najważniejsze w roku święto rolników, 
będące  ukoronowaniem  ich  całorocznego  trudu.  Są 
one dziękczynieniem składanym Bogu i Matce Bożej 
za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Tra-
dycją parafialnych dożynek jest barwny korowód do-
żynkowy z  wieńcami  i  chlebem upieczonym z  mąki
z tegorocznych zbiorów, które rolnicy składają w ko-
ściele przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.

Mszę św. odprawił ks. proboszcz Krzysztof  Serafin.

Mszę św.  dziękczynną za zebrane plony odprawił 
ks. proboszcz Krzysztof  Serafin.

Podczas  tej  szczególnej  uroczystości  podziękował 
Bogu za tegoroczne plony, którymi obdarzyła nas mat-
ka natura, podkreślając przy tym wielki trud pracy rol-
ników, dzięki której przez cały rok na naszych stołach 
nie zabraknie chleba. Następnie odbyło się tradycyjne 
poświęcenie dożynkowego chleba i pięknych wieńców 
przyniesionych do kościoła przez delacje z poszczegól-
nych miejscowości: Beszowa, Góra, Łyczba, Łubnice, 
Orzelec  Mały,  Sydzyna,  Wolica,  Wilkowa,  po  czym 
gospodynie wymienionych wiosek podzieliły i rozdały 
chleb  wśród  wszystkich  wiernych  zgromadzonych
w kościele.

Aneta Śmiszek
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N A J WA Ż N I E J S Z E  Z A D A N I A  D O  R E A L I Z A C J I  P R Z E Z  M R I R W

Jako gmina rolnicza jesteśmy żywo zainteresowani 
perspektywami zmian jak i kierunkami, jakie po 2013 
roku zarysowują się przed rolnictwem. 

Nowy szef  resortu rolnictwa – Stanisław Kalemba 
w materiałach na  posiedzenie  wrześniowej  Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakreślił najważniej-
sze zadania resortu. Nas rolników szczególnie obcho-
dzą finanse, czyli wprowadzenie podatku dochodowe-
go w rolnictwie.

Główne założenia podatku dochodowego:
• podstawą opodatkowania będzie dochód stanowią-

cy nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania 
przychodów  (co  wymaga  prowadzenia  bieżących 
ksiąg rachunkowych);

• stawka podatku 19%
• podatek będzie dochodem dla gmin;
• wprowadzenie  podatku  dochodowego zniesie  po-

datek rolny;
• rolnicy będą mogli wybierać ryczałtową formę opo-

datkowania (ważne dla małych gospodarstw);
• kwotę podatku pomniejszy się o składki na ubez-

pieczenie zdrowotne i społeczne oraz ulgi na dzieci.
Przewiduje się, że system mógłby obowiązywać od 

2014 roku. Konsekwencją wprowadzenia podatku do-
chodowego będą zmiany w systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Od roku 2008 prowadzone są działania ma-
jące na celu zreformowanie systemu. W styczniu 2012 

wprowadzono już  pierwsze  nowe rozwiązanie,  doty-
czące  obciążenia  rolników składką  na  ubezpieczenie 
zdrowotne.  Należy  się  spodziewać,  że  koncepcja 
kompleksowej  reformy  systemu  KRUS  powstanie
w 2014 roku.

Ważną  informacją  jest  powołanie  Narodowego 
Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji przy 
współpracy Marszałków Województw. Program określi 
analizę stanu urządzeń melioracyjnych i retencyjnych, 
potrzeby w zakresie niezbędnych inwestycji. Wskazane 
zostaną także niezbędne zmiany w przepisach praw-
nych.  W  czasie  ostatnich  nawalnych  deszczy  żywo 
przekonaliśmy  się,  że  urządzenia  melioracyjne  jakie 
mamy na terenie gminy, już dawno przestały spełniać 
swoją funkcję.

W Ministerstwie  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  trwają 
prace  mające  na  celu  wyznaczenie  priorytetów  dla 
przyszłych  programów  (w  zakresie  EFRROW
i EFRM). Zakłada się, iż kluczowym zagadnieniem dla 
przyszłego  PROW  będzie  podnoszenie  konku-
rencyjności  sektora  rolno–żywnościowego,  ale  te 
zagadnienia szerzej omówimy w następnym numerze.

Zaproponowano zmiany w PROW 2007 – 2013 po-
przez zwiększenie budżetu w działaniach:
• Modernizacja gospodarstw rolnych o 127 mln euro,
• Grupy producentów rolnych 0 36,5 mln euro

Z działań „Zalesianie gruntów rolnych” i „Wspiera-
nie  gospodarstw  niskotowarowych”.  Planowane  są 
kolejne nabory w działaniach:
• szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rol-

nictwie,
• zwiększenie wartości dodanej,
• podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej w zakresie Internetu Szerokopasmowego.
Jolanta Wójtowicz

 C e n t r u m  K u l t u r y  w  Ł u b n i c a c h
 s e r d e c z n i e  z a p r a s z a  n a  

 b e z p ł a t n e  z a j ę c i a 
k o m p u t e r o w e ,  k t ó r e 

p o p r o w a d z ą  L a t a r n i c y
z  t e r e n u  n a s z e j  g m i n y .

P i e r w s z e  z a j ę c i a  s k i e r o w a n e
d o  o s ó b  5 0 +  o d b ę d ą  s i ę  

8  l i s t o p a d a  ( c z w a r t e k )  2 0 1 2 r .  o  g o d z .  1 6 0 0 

w  b u d y n k u  C e n t r u m  K u l t u r y

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 15-8659241
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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  E U R O P Y„ ”

„Ladies and gentlemen welcome to our school”
Tymi słowami uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Budziskach powitali zgromadzonych na uro-
czystości z okazji zakończenia projektu „Język angiel-
ski  otwiera  drzwi  Europy”.  Od  listopada  do  maja
w roku  szkolnym 2011/2012 uczniowie  podzieleni na 
pięć  grup  doskonalili  swoją  wiedzę  i  umiejętności
w zakresie języka angielskiego. Elementem końcowym 
projektu był  piknik w gronie najbliższych:  rodziców, 
rodzeństwa, a także zaproszonych gości.

Kinga Kurowska i klasa VI w utworze „You are my sunshine”

W ciepłej atmosferze, wśród dekoracji symbolizują-
cych  kraje  anglojęzyczne  odbył  się  festiwal  piosenki
w języku , o którym mowa w tytule projektu. Występy 
rozpoczęła grupa starsza piosenką „Lion sleeps toni-
ght”,  następnie  dzieci  przedszkolne  wykonały  swoje 
utwory i kolejno uczestnicy poszczególnych grup pre-
zentowali  przygotowany repertuar.  Wśród propozycji 
pojawiły się takie przeboje jak: „Pretty woman”, „Ri-
vers of  Babylon”,  „You are my sunshine”, „Wawing 

flag”, aż po utwór finałowy: „Sunshiny Day”. Zgroma-
dzona publiczność gromko oklaskiwała naszych arty-
stów.  Następnie  uczniowie  klasy  szóstej  wystąpili
z przedstawieniem, którego scenariusz powstał na mo-
tywach doskonale znanej każdemu baśni Kopciuszek, 
której  tytuł w języku angielskim brzmi: „Cinderella”. 
Gdy już książę odnalazł szczęśliwą posiadaczkę zgu-
bionego pantofelka, zostały rozdane dyplomy i nagro-
dy książkowe dla szczególnie zaangażowanych uczest-
ników projektu.  Panie  Agnieszka Telka i  Teresa Sta-
wecka podsumowały całość przedsięwzięcia i zaprosiły 
wszystkich na wspólne pieczenie kiełbasek.

Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku

Skąpani w promieniach majowego słońca uczestni-
cy szkolnego święta doskonale  bawili się również na 
szkolnym placu przy ognisku.

Niewątpliwie realizacja projektu i jego zakończenie 
były dla nas wszystkich niezwykłym doświadczeniem.

Anna Nowakowska-Gromny

D L A  M O I C H  U C Z N I Ó W

Absolwenci PSP w Budziskach, rocznik 1999

Są takie chwile w życiu nauczyciela,  które utwier-
dzają nas w przekonaniu, że droga, którą wybraliśmy 
jest jak najbardziej słuszna. 

Po raz pierwszy przez trzy lata byłam wychowawcą. 
Była to ciężka praca,  a  jednocześnie  pełna   niezwy-
kłych  doświadczeń  i  przeżyć.  Wspólnie  z  uczniami 
stworzyliśmy niesamowity  zespół  oparty  na  wzajem-
nym zaufaniu i  szacunku.  Wreszcie  nadszedł dzień,
w którym moi  podopieczni  musieli  pożegnać  się  ze 
szkołą  podstawową.  Wspólnie  przygotowaliśmy  uro-
czyste pożegnanie.

Na początek każdy z uczniów  zaprosił  do wspól-
nego śpiewania losowo wybranego nauczyciela w kon-
kursie  piosenki  karaoke.  Dobra  zabawa  przysłaniała 
łzy, które cisnęły się do oczu. Rozwinięciem akcji był 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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krótki film ilustrujący siedmioletni pobyt moich dzieci 
w szkole. Punktem kulminacyjnym zaś okazała się dla 
mnie piosenka przygotowana przez ówczesnych jesz-
cze szóstoklasistów. Tekst był balsamem dla mojej du-
szy i brzmi w moich uszach do dziś. Wtedy słowo roz-
stanie nabrało dla wszystkich realnego znaczenia. Do-
tarło  do  nas,  że  zakończył  się  pewien  ważny  etap
w naszym  życiu. Teresa Krzystek Dyrektor PSP w Bu-
dziskach wręczyła list gratulacyjny państwu Kotlarzom 
za wspaniałe wychowanie córki oraz pani Małgorzacie 
Durmie za szczególne zaangażowanie w życie szkoły. 
Korzystając  z okazji,  pragnę podziękować wszystkim 
rodzicom za doskonałą i owocną współpracę i pogra-
tulować wspaniałych dzieci. Wierzę w to, że więź jaka 

wytworzyła się między mną i uczniami, pozostanie na 
długo w naszej pamięci i  nie tylko w pamięci.  Mam 
nadzieję, że ognisko, którym rozpoczęliśmy tegorocz-
ne  wakacje  nie  należy  do  ostatnich.  Wierzę  gorąco
w to, że można stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę 
bez szkody dla obowiązków i nauki, a wy moi drodzy 
daliście mi tego dowody. Życzę Wam wszystkiego co 
najlepsze, gorąco trzymam kciuki, aby Wasze wybory 
życiowe były zawsze słuszne. Do zobaczenia… Myślę, 
że  w  otaczającym  nas  świecie  tego  typu  akcenty  - 
przywracające  wiarę  w  człowieka  -  są  niezwykle 
potrzebne.

Anna Nowakowska-Gromny

N A S Z E  C H Ł O PA K I  I  P I E C Z O N E  Z I E M N I A K I
W słoneczne, choć nieco wietrzne piątkowe popo-

łudnie  uczniowie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Budziskach wraz z wychowawcami zebrali się przed 
budynkiem  szkoły,  aby  pomaszerować  w  kierunku 
Żwirowni.  Tam bowiem, dzięki inicjatywie Rady Ro-
dziców, a szczególnie pani Katarzyny Nowak i pani Izy 
Oleś, pieczone ziemniaki czekały na swoje święto. Sa-
morząd  Uczniowski  postanowił  wtrącić  swoje  trzy 
grosze  i  połączyć  Święto  Pieczonego  Ziemniaka 
z nadchodzącym Dniem Chłopaka.

Tak więc raźnym krokiem cała gromada głodnych
i spragnionych dobrej zabawy piechurów  podążyła we 
wspomnianym  kierunku.  Na  miejscu,  wśród  zapach 
pieczonej kiełbasy, czekała grupka doskonale zorgani-
zowanych  rodziców.  Ziemniaki  natomiast  nabierały 
aromatu i smaku wśród płomieni ogniska.

Wśród zapachu pieczonej kiełbasy...

Przed oczekiwanym posiłkiem chłopcy musieli jesz-
cze zmierzyć się ze swoimi słabościami  i zaliczyć kilka 
konkurencji  między innymi:  malowanie  paznokci  da-
mom (na  wypadek  gdyby  mama z  jakiegoś  powodu 
poprosiła o taką przysługę). W tej dziedzinie Sebastian 
Guca  był  bezkonkurencyjny.  Następnie  każdy
z młodych mężczyzn naszej szkoły został oznaczony 
na  twarzy  wybranymi  przez  siebie  barwami,  jak  na 
wojownika  przystało.  Tak  naznaczeni  mogli  poma-
szerować na gorący posiłek, aby nabrać sił do dalszych 

rozgrywek.
Po chwili  najedzeni  chłopcy stawili  się,  aby trafić 

wymarzone 100 punktów na tarczy. Udało się nielicz-
nym, tym większa była satysfakcja. W pierwszej trójce 
znaleźli się Marcin Wolak, Bartek Nowak oraz Norbert 
Adamczak.  W  dalszej  kolejności  przewidziano  tzw. 
puszczanie kaczek nad wodą.  Imponującym wynikiem 
mógł  się  poszczycić  uczeń  klasy  VI  Marcin  Wolak. 
Kolejnym niezwykle ważnym punktem imprezy było 
delektowanie  się  pysznymi,  mięciutkimi,  otulonymi 
chrupiącą skórką ziemniakami.

Przeciąganie liny

Na  koniec  do  wspólnej  zabawy  zaangażowano 
wszystkich, łącznie z rodzicami i nauczycielami. Ostat-
nia zabawa – przeciąganie liny okazała się najbardziej 
emocjonująca. Naprzeciwko siebie stanęli  muskularni 
mężczyźni  i  piękne  kobietki.  Początkowo  wydawało 
się, iż niewiasty są bez szans, gdyż chłopcy zwyciężyli 
już w pierwszych sekundach. Druga runda okazała się 
jednak łaskawa dla dziewcząt,  wspartych silnymi,  ro-
dzicielskimi ramionami. Pojedynek zakończył się remi-
sem, chociaż panowie głośno manifestowali swoje nie-
zadowolenie.  Po  chwili  jednak  w  pełnej  harmonii
i zgodzie zwartym szeregiem podążyliśmy w kierunku 
szkoły.

Anna Nowakowska-Gromny
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O B Ó Z  S P O R T O W O -  R E K R E A C Y J N Y  W  U S T R Z Y K A C H  D O L N Y C H .

Uczestnicy obozu na zaporze w Solinie

W  dniach  17-27  sierpnia  2012r.  grupa  15  osób
w  tym  4  dzieci  z  Publicznego  Gimnazjum  w  Łub-
nicach przebywała na obozie sportowo- rekreacyjnym 
w Ustrzykach Dolnych. Dzieci z naszego gimnazjum 
oraz  klubu  LKS  Delfin  Połaniec  miały  możliwość 

“szlifowania” swoich umiejętności pływania na krytym 
basenie.  Po  treningach  relaksowały  się  one  w  mini 
aquaparku,  który  wyposażony był  w trzy  zjeżdżalnie 
oraz inne atrakcje. 

Uczniowie  mieli  możliwość  wejścia  na  najwyższy 
szczyt Połoniny Wetlińskiej, górę Kubusia Puchatka ze 
szczytem na wysokości 1246 m n.p.m.

W miejscowości Cisna zwiedzaliśmy znaną na cały 
kraj  restaurację-  muzeum “Siekierezada” z  barwnymi 
rzeżbami  w  środku,  z  których  to   rzeźbienia  żyje
i utrzymuje się część mieszkańców .

Grupa  wraz  z  przewodnikiem  zwiedzała  XIX- 
wieczną wieś, ruiny zamku w Cirćwie,  pomnik słyn-
nego Wojaka Szwejka  oraz  Stropkovą i Michalowe na 
Słowacji.

W dzień wyjazdu 27 sierpnia dzieci oglądały zaporę 
oraz spacerowały po miejscowości  Solina. 

Pozostałe  zdjęcia z obozu dostępne są na stronie 
www.delfin.polaniec.pl (w galerii).

Łukasz Łygan, Michał Gręda

B I E G I  P R Z E Ł A J O W E  W  R Y T W I A N A C H  !

Grupa uczniów z PG w Łubnicach biorąca udział w zawodach

24 września w Rytwianach odbyły się wojewódzkie 
zawody w biegach przełajowych Ludowych Zespołów 
Sportowych o puchar Zdzisława Stawiarza.  W zawo-
dach wzięła udział dość liczna grupa uczniów z PG
w Łubnicach .Dzieci z gimnazjum startowały w rocz-
niku 1999 oraz 1997-1998.  W biegu na 1000 m do-
brze zaprezentowały się nasze uczennice z 1999 r. i tak 
Angelika Bator była 3, Wiktoria Legiecka 5, a Aleksan-
dra Sanecka 11. Roczniki 1997 – klasy III gimnazjum 
oraz 1998- II klasy startowały na 1500 metrów. W tym 
biegu XIII miejsce zajęła Jagoda Rogala a XVII Sylwia 

Adamczyk.
W zawodach tych wystartowali  :

• GADOWSKA WIKTORIA I
• SANECKA ALEKSANDRA I
• ROGALA JAGODA II
• LEGIECKA AGNIESZKA I
• ADAMCZAK SYLWIA II
• SADŁOCHA ANGELIKA III
• OLEŚ IZABELA III
• GOŁDA KLAUDIA I 
• SZELIGA KINGA III
• BATOR ANGELIKA II

• SEKUŁA  DANIEL I
• ZIOMEK ŁUKASZ I
• TRĄD PATRYK I
• ROMANSKI TOMASZ II
• DONCHÓR BARTŁOMIEJ II
• WOŹNIAK KAMIL III
• KROKOSZ KRZYSZTOF III
• DRYJA MARCIN III
• KOTLARZ PAWEŁ III

Łukasz Łygan
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P L E N E R  R Z E Ź B I A R S K O   F O T O G R A F I C Z N Y–

Sześć  ponad  3  –  metrowych  rzeźb  i  pięćdziesiąt 
wielkoformatowych  zdjęć  to  efekt  pracy  artystów
„I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko – Fotogra-
ficznego” jaki został zorganizowany  w dniach 10 – 22 
lipca 2012 r. na terenie gminy Łubnice. 

Waldemar Styperek podczas pracy

W plenerze wzięli udział rzeźbiarze z Polski i Biało-
rusi: Robert Sadło – Gręzówka ( woj. lubelskie), Wal-
demar Styperek – Ruda k. Grudziądza, Mariusz Bolon 
- Łubnice i Uladzimir Chykvin - Białoruś. Przy użyciu 
pił i dłut wykonali oni charakterystyczne postacie gra-
jące  na różnych instrumentach muzycznych.  Była to 
wspaniała okazja dla mieszkańców gminy do zapozna-
nia się z różnymi technikami i metodami jakie wyko-

rzystują  artyści  podczas  pracy.  Wkrótce  rzeźby  będą 
zdobiły plac przed budynkiem Centrum Kultury oraz 
nowy obiekt rekreacyjny w Łubnicach.

Z kolei fotograficy z Gliwickiej Grupy Fotograficz-
nej  zaprezentowali  piękno  gminy  wykonując  blisko 
pięćdziesiąt  wielkoformatowych  zdjęć,  na  których 
uwiecznione zostały m.in. kościół w Beszowej, kościół 
w Zofiówce,  kaplica  na  Budziskach oraz  przepiękne 
krajobrazy z terenu gminy. Wśród autorów zdjęć go-
ściliśmy: Karinę Białowąs, Iwonę Ziębę, Andrzej Se-
pioła, Jolantę Błasiak Wielgus i Andrzeja Marczuka.

Zdjęcia można podziwiać na wystawie poplenero-
wej zorganizowanej w Centrum Kultury oraz Urzędzie 
Gminy w Łubnicach. W czasie trwania pleneru odbyły 
się  warsztaty,  podczas których dzieci  i  młodzież po-
znały  podstawy  fotografii,  obsługę  aparatu  fotogra-
ficznego oraz elementy technik fotograficznych, połą-
czone ze wspólnym fotografowaniem.

Plener  zorganizowany  został  w  ramach  projektu 
„Łubnice  Artystycznie  –  I  Międzynarodowy  Plener 
Rzeźbiarsko – Fotograficzny i Biesiada Łubnicka”.

Projekt zrealizowany był ze środków Unii Europej-
skiej  w  ramach  działania  413  „Wdrażanie  lokalnych 
strategii  rozwoju  dla  małych  projektów,  tj.  operacji, 
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osią-
gnięcia  celów tej  Osi,  objętego PROW 2007 – 2013 
oraz ze środków pochodzących od sponsorów i dar-
czyńców. 

Aneta Śmiszek

B I E S I A D A  Ł U B N I C K A

Oficjalnego otwarcia imprezy i powitania gości
dokonała Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice

„Biesiada Łubnicka”, która odbyła się w niedzielę 
22 lipca 2012 r. to finał projektu „Łubnice Artystycz-
nie – I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko – Foto-
graficzny i Biesiada Łubnicka”. Impreza rozpoczęła się 

o  godzinie  16.00  na  nowym  obiekcie  rekreacyjnym
w Łubnicach.  Oficjalnego otwarcia  i  powitania gości 
dokonała Wójt Gminy Łubnice – Anna Grajko oraz 
Dyrektor  Centrum  Kultury  –  Aleksandra  Stachniak. 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wicestarosta 
Powiatu Staszowskiego – Michał Skotnicki, Burmistrz 
Kazimierza  Dolnego  –  Grzegorz  Dunia,  Dyrektor 
Biura Senatorskiego Senatora RP Mieczysława Gila - 
Józef  Małobęcki, a także Posłowie na Sejm RP Maria 
Zuba  i  Krzysztof   Lipiec  oraz  Burmistrz  Miasta
i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski. W swych prze-
mówieniach wszyscy podkreślali dynamiczność z jaką 
rozwijają się Łubnice – zarówno pod względem wizu-
alnym, jak i kulturowym.

Wśród publiczności  znaleźli  się  również:  Włodzi-
mierz  Wawrzkiewicz  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy 
Osiek,  Janusz  Bąk  –  Radny  Powiatu  Staszowskiego, 
Mariusz  Przyborowski  –  Zastępca  Komendanta 
Powiatowego Policji w Staszowie, Grzegorz Ciepiela – 
Komendant  Powiatowy  PSP  w  Staszowie,  Monika 
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Michalec  Kierownik  Agencji  Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Benedykt Kozieł – Dyrektor 
Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Staszowie,  Damian 
Sierant – Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, 
Stanisław Lolo – Przewodniczący Rady Gminy w Po-
łańcu, Wiesław Lasota – Prezes NBS w Solcu Zdroju 
Oddział  Łubnice,  Leszek Ziółek – Sekretarz  Gminy 
Łubnice, Danuta Lasota – Skarbnik Gminy Łubnice, 
Tadeusz  Żmuda  –  Prezes  ELPOLOGISTYKA  Sp.
z  o.o.,  Wiesław  Kuca  –  Dowódca  Polskich  Drużyn 
Strzeleckich,  Łukasz  Durnaś  –  Związek  Zawodowy 
Centrum  Narodowe  Młodych  Rolników,  OSP 
Kruszyn oraz dyrektorzy szkół, radni i sołtysi z terenu 
gminy Łubnice.

Wspaniale zaprezentowany układ taneczny 
przez dzieci z PSP w Łubnicach

Część  artystyczną  rozpoczął  występ  mażoretek 
„DIAMENT”  i  Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej
z Chmielowa. Nie było chyba osoby na której uśmie-
chnięte, sympatyczne dziewczyny nie zrobiły wrażenia 
podczas prezentacji układów taneczno – marszowych 
do muzyki współczesnej oraz utworów granych przez 
orkiestrę. 

„Biesiada Łubnicka” okazała się również wspaniałą 
okazją  do  uroczystego  wręczenia  Wójtowi  Gminy 
Łubnice – Annie Grajko Kombatanckiego Krzyża Pa-
miątkowego z okazji 65 – lecia wyzwolenia spod oku-
pacji  hitlerowskiej.  Odznaczenie  przyznał  Zarząd 
Główny Związku  Kombatantów RP i  Byłych Więź-
niów  Politycznych  na  wniosek  Dowództwa  Polskich 
Drużyn  Strzeleckich  Okręg  Powiatu  Staszowskiego. 
Wręczenia  odznaki  pamiątkowej  dokonał  Dowódca 
PDS  kpt.  ds.  Wiesława  Kuca.  Następnie  na  scenie 
zaprezentowały się dzieci i młodzież ze szkół z terenu 
gminy Łubnice.

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubni-
cach wspaniale zaprezentowały układ taneczny do pio-
senki „Kalinka” i  „Waka,  waka...”  Z kolei  uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich 

wystąpili  w  piosenkach  takich  jak:  „Parasole”,  „Gdy 
leżę na plaży”, „Pluszowy miś” czy „Pokonaj siebie”. 
Zaprezentowane  zostały  także numery popisowe ze-
społu muzycznego „Legato” w skład którego wchodzą 
uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej. 
Nie zabrakło oczywiście występów solowych w wyko-
naniu  m.in.  dziewcząt  z  Publicznego  Gimnazjum
w  Łubnicach.  Każdy  kolejny,  kolorowy  występ 
uczniów robił niesamowite wrażenie na publiczności, 
dowodem czego były gromkie brawa. 

W  dalszej  części  programu  zespół  „RELAX”
z  okolic  Pacanowa  zaprosił  wszystkich  zgroma-
dzonych do wspólnej zabawy przy dźwiękach skocznej 
muzyki. 

Podczas  trwania  imprezy  uczestnicy  mogli  podzi-
wiać imponujące efekty pracy artystów  zaprezentowa-
ne na wernisażu „I Międzynarodowego Pleneru Rzeź-
biarsko – Fotograficznego”. 

Miłą  niespodzianką  podczas  imprezy  była  wizyta 
wycieczki  rowerowej  zorganizowanej  przez   Koło 
Grodzkie PTTK w Staszowie.  Miłośnicy jednośladów 
zjechali do Łubnic, ponieważ jak sami stwierdzili zain-
teresował ich bogaty program biesiady. 

Najwięcej emocji wywołał koncert gwiazdy wieczo-
ru – zespołu „TOP ONE”, lidera muzyki disco polo 
lat 90-tych. Tłumnie zgromadzona publiczność dosko-
nale bawiła się przy znanych przebojach: „Miła moja”, 
„Santa Maria”, „Biały miś” i wielu innych. Koncert był 
bardzo udany, czego dowodem były wielokrotne proś-
by rozbawionych uczestników imprezy o bis oraz dłu-
go rozdawane autografy po występie.  

Niedzielna impreza zakończyła się zabawą taneczną 
z zespołem „K2” z Kielc. W przerwie ze wspaniałym 
widowiskiem  zaprezentował  się  teatr  ognia  „TUR-
KUS”. Tancerze z pochodniami wprowadzili  widow-
nię w niesamowitą atmosferę. Ognista opowieść o mi-
łości  i  rywalizacji  okazała  się  wspaniałym dopełnie-
niem imprezy. 

Organizator  imprezy:  Centrum Kultury  w Łubni-
cach,  Urząd  Gminy  Łubnice.  Patronat  Honorowy: 
Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  –  Adam 
Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – 
Koruba, Starosta Staszowski – Andrzej Kruzel, Wójt 
Gminy  Łubnice  –  Anna  Grajko.  Patronat  medialny: 
Echo Dnia, Radio Kielce, Radio Leliwa. Wspierali nas: 
OSP Łubnice, OSP Staszów.

Projekt zrealizowany był ze środków Unii Europej-
skiej  w  ramach  działania  413  „Wdrażanie  lokalnych 
strategii  rozwoju  dla  małych  projektów,  tj.  operacji, 
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osią-
gnięcia  celów tej  Osi,  objętego PROW 2007 – 2013 
oraz ze środków pochodzących od sponsorów i dar-
czyńców. 

Aneta Śmiszek
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Ma Pacanów koziołka, ma Staszów basen śliczny,
Mają także Łubnice, swój Plener Artystyczny.
Obiekt rekreacyjny, swym urokiem zachwyca,
Coś się wreszcie zaczęło dziać też w naszych Łubnicach.

Ref. Tylko morwy koło Centrum zadumane,
Patrzą z góry jak powstają rzeźby śliczne,
Ptaków śpiewem budząc mieszkańców nad ranem,
Zadziwione patrzą na Łubnice Artystyczne.

Dobrze że się zaczęło, niech się najwięcej dzieje,
Jako pierwsi ruszyli do drewna czarodzieje.
Bo nie sztuka ściąć drzewo, teraz przyznać to muszę,
Lecz wydobyć coś z niczego, tchnąc w nie od nowa duszę.

Ref. Tylko morwy koło Centrum zadumane...

Pomysłodawcom chwała, pośpieszmy z toastami,
Niech sztuka będzie związana na zawsze z Łubnicami.

Krzysztof  Janczyk

Listy gratulacyjne Władz Województwa Świętokrzyskiego
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P Ó Ł K O L O N I A  Z  U Ś M I E C H E M

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniach 23.07- 03.08.2012 roku odbyła się Półko-
lonia dla dzieci z terenu gminy Łubnice. W wypoczyn-
ku wzięło udział 25 dzieci. Organizatorem przy zaan-
gażowaniu pracowników Centrum Kultury w Łubni-
cach  był  Związek  Zawodowy  Centrum  Narodowe 
Młodych  Rolników  w  Warszawie.  Podczas  dwuty-
godniowego wypoczynku zaplanowano wiele atrakcji. 
Oprócz ciekawych wycieczek (basen w Busku- Zdroju, 
Park Jurajski w Bałtowie i Labirynt kukurydzy w Ku-
rozwękach) zorganizowano wycieczki do lasu, warszta-
ty plastyczne  i manualne, zajęcia ruchowe oraz ogni-
sko.  Dodatkową  atrakcją  było  spotkanie  z  przed-
stawicielami  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Komendy 
Powiatowej Policji, Ratownictwa Medycznego, Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej.  Dzieci  chętnie  uczestniczyły w licz-
nych warsztatach   i  pokazach.  Spotkanie  edukacyjne 
,,Pomóżmy  dzieciom  spędzić  bezpieczne  wakacje” 
uświadomiło  dzieciom,  jakie  zagrożenia  ich  dotyczą
i  jak  się  przed  nimi  bronić.  Gościem  specjalnym 

spotkania był Kazimierz Kotowski- Członek Zarządu 
Województwa  Świętokrzyskiego.  Opiekunami  grupy 
byli:  Anna  Nowakowska-Gromny,  Aleksandra 
Stachniak i Mariusz Bolon.

Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie

Dodatkowym miejscem,  gdzie  dzieci  chętnie  spę-
dzały wolny czas podczas półkolonii była profesjonal-
na i nowoczesna Pracownia Orange (sprzęt kompute-
rowy,  playstation)  oraz  pracownia  fitness  (piłkarzyki, 
bilard, sprzęt do ćwiczeń, trampolina, hula- hop). Na 
zakończenie  półkolonii  zostało  zorganizowane  ogni-
sko,  które  swą  obecnością  zaszczyciła  Anna  Grajko 
Wójt Gminy Łubnice, Łukasz Durnaś Członek Zarzą-
du Krajowego Związku Zawodowego Centrum Naro-
dowego Młodych Rolników oraz rodzice naszych po-
ciech.

Dzieci zgodnie twierdziły, iż tak udanej półkolonii 
nigdy nie miały. Najlepszym tego dowodem są zdjęcia
i uśmiechnięte buzie, które pozostaną w naszej pamięci 
aż do następnych wakacji.

Aleksandra Stachniak

L E K C J A  H I S T O R I I…

Młodzież z terenu naszej gminy na pikniku historycznym

W niedzielę, 16 września 2012 r. młodzież z terenu 

gminy Łubnice uczestniczyła w V Pikniku Historycz-
nym  w  Szewcach  koło  Kielc.  Blisko  150  członków 
grup  rekonstrukcyjnych  odtworzyło  trzy  historyczne 
wydarzenia, mające miejsce na terenie naszego woje-
wództwa. Piknik ten to jedno z największych tego typu 
wydarzeń w regionie, które co roku ściąga tysiące wi-
dzów. W tym roku pojawiły się na nim grupy rekon-
strukcyjne z Puław, Radomia, Skarżyska - Kamiennej, 
Bydgoszczy, Końskich, Kielc, Staszowa, Tarnowa i Bu-
ska Zdroju. Piknik rozpoczął się o godz. 13.45 mszą 
świętą przed pomnikiem upamiętniającym bitwę AK. 
Następnie o godz. 15.00 rozpoczęły się rekonstrukcje 
historyczne.

Pierwsza z nich przedstawiała walkę polskiej kawa-
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lerii z rosyjskimi oddziałami, podczas Powstania Stycz-
niowego  z  1863  roku.  Druga,  dotyczyła  walk  sto-
czonych w okolicy Rudy Malenieckiej podczas Kampa-
nii Jesiennej 1939 roku oraz historii Oddziału Wydzie-
lonego Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”. Zrekonstruowano też 
potyczki IV Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 
pod Fanisławicami oraz bitwę w Szewcach i pacyfika-
cję sąsiedniej wioski - Gałęzice.

Udział w takim widowisku jest szczególną lekcją hi-
storii  i  patriotyzmu dla młodych ludzi.  To szansa na 
rozbudzenie w nich ducha miłości do ojczyzny, posza-
nowania dla tradycji i kultury własnego narodu. V Pik-
nik Historyczny – Szewce 2012 został zorganizowany 
przez  Stowarzyszenie  Rekonstrukcji  Historycznych 
„Jodła”.

Aneta Śmiszek

P I E R W S Z Y  Z J A Z D  P R A C O W N I  O R A N G E  -  I N S P I R U J E M Y  I  D Z I A Ł A M Y  
Niemal  4  tysiące  zaangażowanych  mieszkańców, 

750 grup inicjatywnych, a w wyniku ich starań 50 mul-
timedialno-internetowych miejsc spotkań w całej Pol-
sce - to efekt projektu Pracownie Orange. W dniach 
21-22 września w Warszawie odbył się Pierwszy Zjazd 
Pracowni  Orange,  w  którym  wzięli  udział  liderzy 
Pracowni  z  całej  Polski.  To  właśnie  oni,  dzięki 
wsparciu  Orange  Polska  i  Fundacji  Orange, 
pozytywnie  zmieniają  oblicze  swoich  miejscowości. 
Gminę Łubnice reprezentowało dwóch liderów: Aneta 
Śmiszek i Aleksandra Stachniak.

Liderzy Pracowni Orange z Łubnic w towarzystwie
Jadwigi Czartoryskiej – prezes Fundacji Orange

Specjalnie dla liderów Pracowni, Fundacja Orange 
przygotowała m.in. program szkoleń z zakresu budo-
wania  umiejętności  liderskich,  animacji  społecznej, 
pracy z wolontariuszami, promocji  i komunikacji przy 
użyciu  social  media.  Uruchomiony  zostanie  w  przy-
szłości także portal internetowy – platforma wymiany 

wiedzy, doświadczeń i dobrych pomysłów z dostępem 
do nowoczesnej bazy gotowych do wdrożenia projek-
tów.  Oprócz prezentacji programu szkoleń i portalu, 
na uczestników Zjazdu czekało wiele innych atrakcji – 
m.in.  „Targowisko Próżności”,  prezentacje  tutoringu 
czy  „Warsztaty  coś  z  niczego  czyli  animacja  kultury
w 2 godziny” przygotowane przez partnerów progra-
mu Pracownie  Orange.  Wszystko to,  aby  Pracownie 
jeszcze lepiej i szerzej mogły odpowiadać na potrzeby 
swoich użytkowników i innych mieszkańców – bo to 
właśnie  oni  decydują  o  ostatecznym  przeznaczeniu 
Pracowni. 

Pracownie Orange powstały w 50 miejscowościach 
liczących  poniżej  20  tysięcy  mieszkańców.  Orange 
ufundował  remont  i  wyposażenie  każdej  placówki 
m.in. w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostę-
pem do Internetu,  konsole do gier,  telewizory LCD. 
Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapew-
nienie obywatelom małych społeczności lepszego do-
stępu do technologii, informacji i kultury. Dodatkowo, 
poprzez  wsparcie  realizacji  projektu  kreatywnego
w przestrzeni miasta, chcemy zainspirować mieszkań-
ców do  podejmowania  samodzielnych  działań  twór-
czych oraz większego zaangażowania w życie kultural-
ne. 

Wierzymy, że stworzenie tętniącego energią miejsca 
spotkań  przyczyni  się  do  zacieśnienia  więzi  między 
mieszkańcami, wzmocnienia ich tożsamości oraz po-
czucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.

Pracownia Orange,  która znajduje się  w Centrum 
Kultury  w  Łubnicach  jest  otwarta  dla  wszystkich 
mieszkańców pragnących poznawać tajniki  Internetu, 
bądź zrelaksować się. Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Stachniak

Z J A Z D  L ATA R N I K Ó W  W  TA R N O W I E  Z  N A S Z Y M  U D Z I A Ł E M
W dniach 24 – 25 września  2012 r.  w Tarnowie,

w Centrum Sztuki Mościce odbył się I Ogólnopolski 
Zjazd Latarników Polski Cyfrowej. W zjeździe udział 
wzięło ponad 300 osób z całej Polski, w tym grupa La-
tarników  z  gminy  Łubnice:  Aleksandra  Stachniak, 
Aneta Śmiszek, Julita Anioł, Katarzyna Kwiatkowska

i Mariusz Bolon.
Zjazd odbył się w ramach projektu Polska Cyfrowa 

Równych Szans. Realizatorami PCRS są Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie”. Głównym zadaniem projektu jest prze-
szkolenie ponad 2600 Latarników Polski Cyfrowej.
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Uczestnicy Zjazdu spotkali się po to, by bliżej się 
poznać, wymienić doświadczenia, a przede wszystkim 
podyskutować  o  celowości  i  przyszłości  inicjatywy. 
Podczas dwóch dni dyskutowano o tym, jak wprowa-
dzać w życie nowe metody i sposoby zachęcania poko-
lenia 50+ do „pierwszego kroku w Internecie”, a także 
jak skutecznie zdobywać wsparcie dla swoich działań 
we własnym środowisku. 

W zjeździe udział wzięło ponad 300 Latarników  z całej Polski

Zjazd  poprowadził  Marek  Guzowski  i  dr  Łukasz 
Srokowski,  a  w  poszczególnych  jego  elementach 
uczestniczyli  także  inni  trenerzy  PCRS:  Monika  Bo-
ruch, Dominika Hofman, Michał Golemo, Krzysztof  
Grynienko, Paweł Słuja, Krzysztof  Grabowski, Anna 
Kołtunowicz i Anna Kuczyńska.

Zjazd otworzył Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ści-
gała wraz z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowa-
rzyszenia  “Miasta  w  Internecie”.  Na  znak  otwarcia 
Zjazdu  przed  budynkiem  Centrum  Sztuki  Mościce 
zostały  uroczyście  odpalone  trzy  piece,  w  których 
wypalono  pamiątkowe  cegiełki  dla  wszystkich 
uczestników zjazdu.

Wprowadzeniem do zjazdu było zobrazowanie toż-
samości zgłoszonych do projektu Latarników dokona-
ne przez Annę Kuczyńską z Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Monikę Boruch ze Stowarzyszenia „Miasta 
w Internecie”. Z analizy danych wynika między inny-
mi, że wśród Latarników dominują kobiety (52%), La-
tarnicy pochodzą głównie z miast (74%), a największą 
grupę zawodową stanowią bibliotekarze.  Najmłodszy 
Latarnik ma 16 lat, a najstarszy 77.

Po południu Latarnicy mieli okazję lepiej się zinte-
grować biorąc udział w tzw. grze miejskiej. Gra pole-
gała na odkrywaniu uroków architektonicznych Tarno-
wa oraz poznaniu wątków historycznych miasta przy 
użyciu mapy oraz urządzeń mobilnych. Latarnicy mieli 
również za zadanie odszukać osobę 50+, która posiada 
swoje  konto  na  Facebooku oraz zachęcić  napotkane 
po drodze osoby starsze do włączenia się  w projekt 
poprzez uczestnictwo w darmowych zajęciach kompu-

terowych organizowanych przez Latarników.

Zadanie wykonane...

Podczas  I  Ogólnopolskiego  Zjazdu  Latarników 
Polski odbyły się liczne spotkania z ekspertami, którzy 
wypowiadali się na temat projektu PCRS oraz porusza-
li problem, jakim jest rzadkie korzystanie z Internetu 
przez osoby powyżej 50. roku życia. 

Wśród gości i  prelegentów zjazdu byli m.in. prof. 
Danuta Hübner przewodnicząca Komisji Rozwoju Re-
gionalnego  Parlamentu  Europejskiego  oraz  ambasa-
dorka  projektu,  Ryszard  Ścigała  prezydent  Tarnowa, 
prof. Tomasz Szlendak, Małgorzata Olszewska - pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfry-
zacji, a także przedstawiciele firm m.in. Google, Intel 
czy Tauron. Latarnicy rozważali o tym, co można zro-
bić wspólnie po zakończeniu wsparcia  projektowego
i jak połączyć te działania z własnym rozwojem i su-
kcesem. 

Od lewej: Krzysztof  Głomb prezes Stowarzyszenia „Miasta
w Internecie”, Danuta Hübner przewodnicząca KRR Parlamentu 

Europejskiego oraz Ryszard Ścigała – Prezydent Tarnowa

Z telebimu przemówił również do Latarników mi-
nister Michał Boni: „Niesiecie ze sobą wielką energię. 
W Starym Sączu uczestniczyłem w szkoleniu Latarni-
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ków i widziałem ogień w oczach starszych osób, które 
chciały się uczyć, jak korzystać z Internetu. Kto wie, 
czy wasza misja nie jest jedną z ważniejszych. Chcę, by 
program Polska Cyfrowa Równych Szans  był  konty-
nuowany w przyszłym okresie programowania”.

W drugim dniu na scenie Centrum Sztuki Mościce 
wystąpili najbardziej aktywni Latarnicy Polski Cyfrowej 
(Grażyna Czaplewska,  Piotr  Borowy,  Jacek Piwowar-
ski, Henryk Tokarski, Piotr Tarnowski, Joanna Trace-
wicz i Jakub Grygiel, Artur Saktura, Krzysztof  Kaczo-
rowski)  wyłonieni  w  konkursie,  którzy  opowiadali
o tym, z jakimi problemami przyszło im się borykać, 
jakie odnieśli sukcesy i jakie mają plany na najbliższe 
miesiące.

Na początku listopada zostanie oddany nowy portal 
projektu latarnicy.pl  wykorzystujący  wiele  interaktyw-
nych narzędzi i aplikacji, które w dużym stopniu uła-
twią pracę Latarnikom i wspomogą ich wzajemny kon-
takt, co na pewno przyczyni się do organizacji wspól-
nych  lokalnych  przedsięwzięć  edukacyjnych.  Dzięki 

nowemu portalowi osoby 50+ łatwo będą mogły zlo-
kalizować  Latarników  w  swojej  okolicy  i  sprawdzić 
gdzie są prowadzone zajęcia dla seniorów.

Uczestnictwo w Zjeździe utwierdziło nas w przeko-
naniu, że projekt ten to niesamowite przedsięwzięcie. 
Była to wspaniała okazja do poznania nowych ludzi, 
wymiany  doświadczeń  i  poglądów  oraz  integracji 
uczestników. Serdecznie gratulujemy pomysłodawcom 
i wykonawcom tak świetnie zorganizowanego pod każ-
dym  względem  wydarzenia.  Dziękujemy  organizato-
rom za to, że dzięki wspaniałej atmosferze, otwartości 
i wzajemnej życzliwości wróciliśmy jeszcze bardziej na-
ładowani pozytywną energią do działania.

Wkrótce zostanie opracowany harmonogram bez-
płatnych  szkoleń  prowadzonych  przez  Latarników
z terenu naszej gminy. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w Centrum Kultury w Łubni-
cach, tel. (15) 8659 241.

Aneta Śmiszek

C Z Y TA N I E  A L T E R N AT Y WĄ  N A  S P Ę D Z E N I E  W O L N E G O  C Z A S U .

Wizyta Członków Związku Literatów Polskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach wcho-
dzi w strukturę Centrum Kultury w Łubnicach. Znaj-
duje się w jego budynku na parterze. Po generalnym 
remoncie zyskała 3 wyposażone pomieszczenia o łącz-
nej powierzchni 80 m2.

W pierwszym pomieszczeniu mamy kącik malucha
i  wypożyczalnię  z  wolnym dostępem do półek.  Dla 
prawidłowego  funkcjonowania  biblioteki  potrzebny 
jest „żywy” księgozbiór czyli taki, który jest systema-
tycznie aktualizowany i uzupełniany w nowości książ-
kowe. Dobry tytuł i graficznie atrakcyjna książka przy-
ciąga wzrok czytelnika. Taki jest  właśnie  nasz księgo-
zbiór. Przy zakupie kierujemy się potrzebami naszych 
użytkowników i w miarę możliwości finansowych od-
powiadamy  na  ich  dezyderaty.  Najmłodszy  czytelnik 
lubi kolorową szatę graficzną, prosty tekst i duże litery 

książki do samodzielnego czytania. Wymagającym czy-
telnikiem jest młodzież. Interesuje  ją konkretny autor 
i  tytuł.  Natomiast  dojrzały  czytelnik  ma  zaostrzony 
apetyt i lubi czytać różnorodną literaturę, od sensacyj-
nej po literaturę biograficzną i faktu.

W 2011r. zakupiliśmy łącznie 380 nowości książko-
wych na sumę 4330 złotych, w tym 1800 złotych po-
chodziło  ze  środków  ministerialnych.  W  programie 
„Promocja czytelnictwa” jesteśmy od 2005 roku.

Ogółem  w 2011 roku wypożyczalnię odwiedzono 
1395  razy  przy  czym udostępniono  5893  woluminy,
z  tego  3239  wypożyczonych  książek  stanowiła  lite-
ratura dla dzieci i młodzieży.

Następnym działem biblioteki jest czytelnia książek 
i czasopism .Tutaj można na miejscu skorzystać z księ-
gozbioru podręcznego tj. literatury popularno-nauko-
wej ,sporządzić notatkę do szkoły lub przeczytać pra-
sę. Czasopisma dla naszej biblioteki od 2005 roku pre-
numeruje  nieodpłatnie  Biblioteka  Miasta  i  Gminy
w Staszowie, która pełni funkcję powiatowej.

Są  to  następujące  tytuły:  ”Świerszczyk”,  ”Echo 
Dnia”, ”Claudia”.

Kolejny  dział  to  czytelnia  internetowa.  Cieszy  się 
ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzie-
ży. Dla czytelników udostępniamy trzy zestawy kom-
puterowe podłączone do Internetu. Korzystanie z In-
ternetu  jest  bezpłatne.  Komputery  te  otrzymaliśmy
w 2008 roku z programu ministerialnego „IKONKA”. 
W 2011 roku czytelnie biblioteczne odwiedziło w su-
mie  1180  użytkowników,  przy  czym udzielono  2479 
informacji bibliotecznych i rzeczowych.

W dobie cyfryzacji biblioteka nie rywalizuje z po-
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stępem,  nie  izoluje  się,  ale  wychodzi  naprzeciw. 
Współpracujemy,  wymieniamy  się  doświadczeniami
i dobrą radą nie tylko z bibliotekami powiatu staszow-
skiego,  ale  i  z  całego  województwa.  Uczestniczymy
w  szkoleniach,  kursach  zdobywając  wiedzę  i  nowe 
umiejętności  jak  bezpiecznie  i  mądrze  wykorzystać 
Internet do pracy z czytelnikiem.

Zakupiliśmy w 2009 roku jeden komputer używany, 
który wykorzystujemy do prac bibliotecznych. Zainsta-
lowano  w  nim  program  MAK  (współfinansowany 
przez ministerstwo). Program ten służy do budowy ka-
talogu  komputerowego  naszej  biblioteki.  Jesteśmy
w  początkowej  fazie  jego  powstawania.  Użytkownik 
nie wychodząc z domu, klikając na nasz katalog będzie 
mógł sprawdzić czy w zbiorach znajduje się poszuki-
wana przez niego pozycja, a nawet będzie mógł ją za-
rezerwować  dla  siebie.  Budowa  katalogu  ON LINE 
jest pracochłonna, do każdej książki (a jest ich w na-
szej  bibliotece  10  291  woluminów)  na  nowo  trzeba 
sporządzić szczegółowy opis z autopsji i wprowadzić 
do programu.

Bibliotekarz  oprócz  wypożyczania,  prowadzenia 
czytelni  internetowej,  sprawozdawczości,  sklejania 
uszkodzonych egzemplarzy, katalogowania książek, or-
ganizuje różne formy pracy z czytelnikiem.

Ferie zimowe pod hasłem „Zima lubi dzieci” upły-
nęły w wesołej atmosferze trzeszczyków czyli wierszy-
ków łamiących języki.  Były też zabawy słowno- mu-
zyczne, quizy, kalambury.

„Biblioteka w plecaku” to motto tegorocznych wa-
kacji.  Zorganizowano dla  dzieci  zajęcia  literacko-pla-
styczne i słowno-ruchowe. Gry i zabawy inspirowane 
były literaturą  dziecięcą znanych pisarzy tj. Jana Brze-
chwy, Juliana Tuwima, Ignacego Krasickiego.

Takie formy pracy z czytelnikiem rozwijają zainte-
resowania,  uczą  samodzielnego  myślenia  i  zdrowego 
współzawodnictwa. Dowodzą, że przez zabawę można 
wiele  się  nauczyć.  Promują  czytelnictwo  i  bibliotekę
w lokalnym środowisku .

Biblioteka nasza jest wielka nie przez swoje rozmia-
ry, ale przez swoją gościnność. Po raz kolejny wyróż-
niono  i  nagrodzono  najaktywniejszych   czytelników.
W 2011 roku byli nimi:
• Klaudia Bednarska z Czarzyzny,
• Wiktoria Górniak z Góry,
• Magdalena Kozioł z Łubnic,
• Klaudia Kobos  z Beszowej,
• Kleszcz Karolina z Budzisk,
• Pani Elżbieta Podsiadło z Łubnic,
• Pani Ewa Bednarska z Czarzyzny,
• Pani Aneta Zębala z Zalesia,
• Pani Aneta Wróbel z Orzelca Dużego,

• Pani Małgorzata Durma z Budzisk,
• Pani Mariola Wójcik z Łubnic,
• Pani Grażyna Sołtyk z Łubnic,
• Pani Janina Haduch z Łubnic,
• Pani Teresa Wójtowicz z Przeczowa,
• Pan Marian Kalita z Łubnic.

Najaktywniejsi czytelnicy zostali nagrodzeni

Pierwsza grupa nagrodzonych czytelników to kwiat 
naszej  młodzieży.  Osoby  te  od  przedszkola  są 
zaprzyjaźnione z biblioteką. Dzięki swojej ciężkiej pra-
cy i temu, że czerpią radość z czytania osiągają bardzo 
dobre  wyniki  w  nauce,  biorą  udział  w  olimpiadach 
przedmiotowych i osiągają sukcesy.

Drugą grupę reprezentują dojrzali czytelnicy. Są to 
osoby, które  mimo licznych swoich obowiązków dużo 
czytają. Znajdują czas na pokarm dla ducha - słowo pi-
sane. Wiedzą też, że czytanie ze zrozumieniem rozwija 
wyobraźnię,  wzbogaca  słownictwo  i  ćwiczy  pamięć. 
Odpoczywają właśnie czytając książki, na chwilę zapo-
minają o codziennych  troskach.

Dziękuję swoim czytelnikom za to,  że odwiedzają 
naszą bibliotekę i chcą czytać i traktują ją jako przyja-
zne miejsce, do którego chce się wracać.

Szczególne podziękowania kieruję do władz samo-
rządowych, ponieważ sprawy biblioteki  są im bliskie. 
Znajdują  środki  finansowe  na  utrzymanie  biblioteki
i  zakup nowych książek.  Cyt.„Biblioteka  nie  jest  po 
to ,by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służą-
ca, ale otwarta i powszechnie udostępniana”. (Joachim 
Lelewel).

Biblioteka  wciąż poszukuje  nowych dróg dotarcia 
książki do młodych ludzi. W 2013 roku również na-
grodzimy tych najaktywniejszych. Do końca roku zo-
stało jeszcze wiele długich wieczorów. Przyjdź ,zapisz 
się, wypożycz to nic nie kosztuje. Ty też możesz zna-
leźć się na liście najlepszych. 

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki:
wtorek 11-16
środa 11-16
czwartek 11-16
piątek 14-19

Ewa Murdza
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O G Ó L N O P O L S K I  F E S T Y N  S T R A Ż Y  P O Ż A R N E J
W sobotę 25 sierpnia na Stadionie Narodowym odbył 

się festyn strażacki z okazji 20 rocznicy powołania Pań-
stwowej  Straży  Pożarnej  oraz  XIII  Krajowego  Zjazdu 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Powiatowy Zarząd OSP i Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie i zorganizowały wyjazd delegacjom z poszczegól-
nych gmin powiatu. Udział w uroczystości wzięła rów-
nież delegacja z Gminy Łubnice.

Delegacja z Gminy Łubnice

Festyn otworzył wicepremier,  prezes Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.

Powitał  uczestników i  pozdrowił  licznie  przybyłych
z całej Polski strażaków zawodowych i ochotników, a ko-
mendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryga-
dier Wiesław Leśniakiewicz ogłosił otwarcie festynu.

Na płycie stadionu została zorganizowana bogata wy-
stawa sprzętu strażackiego.  Można było  obejrzeć  m.in. 
ciężkie i  średnie  samochody ratowniczo-gaśnicze,  wozy 
operacyjne,  podnośniki  i  drabiny  PSP  z  województwa 
mazowieckiego i ultralekki statek powietrzny, tzw. wiatra-
kowiec, który udostępniła OSP Baranów (pow. grodziski, 
woj. mazowieckie). Sprzęt cieszył się wielkim zaintereso-
waniem. 

Bogata część artystyczna umilała czas zwiedzającym 
stadion i  wystawę.  Młodzież  i  dorośli  mogli  sprawdzić 

jaka  widoczność  panuje  w  komorach  dymowych  oraz 
zwiedzić  trenażer  symulacyjny  umożliwiający  szkolenie 
strażaków  w  warunkach  bardzo  wysokich  temperatur
i dużego zadymienia. Odbyły się również widowiskowe 
pokazy tresury psów ratowniczych z JRG nr 15 i ratow-
ników medycznych z JRG Nr 8 KM PSP m.st. Warszawy. 
Podziw wzbudziły ćwiczenia strażaków PSP na torze na 
jakim odbywają się zawody w formule TFA. Wspaniałe 
widowisko przygotowali  członkowie grupy ratownictwa 
wysokościowego JRG Nr 7 KM PSP, którzy pod dachem 
wielkiego stadionu prezentowali zjazdy na linach. Część 
artystyczną zakończyły występy zespółów: Blue Cafe, ka-
baret Truteń ze Skawy oraz Budka Suflera. Pobyt na Sta-
dionie  Narodowym  wykorzystaliśmy  również  do  jego 
zwiedzania.  Było  udostępnione  całe  zaplecze:  szatnie, 
boksy dla piłkarzy, pomieszczenia pomocnicze.

Występ zespołu Blue Cafe

Wyjazd  pozostanie  długo  w  pamięci  jego  uczestni-
ków, dla wielu był jedyną okazją dla zobaczenia najwięk-
szego stadionu w Polsce. Mieliśmy również okazję spo-
tkać  się  z  zaprzyjaźnionymi  jednostkami  OSP  z  całej 
Polski (m.in.  strażakami z OSP Kruszyn z okolic Byd-
goszczy).

Mariusz Bolon
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O P O W I E Ś Ć  O  Ł U B N I C K I M  PA Ł A C U

W  południowo  zachodniej  dzielnicy  Łubnic 
na niewielkim wzniesieniu opadającym w połu-
dniowej części na nizine, gdzie znajdują się dzi-
siaj stare zarośnięte stawy i mała rzecka, stoł 
dziś już nie istniejący zabytkowy stary pałac. 
Zniscony  zaroz  po  wojnie  do  samych  funda-
mentów. Mało już dzisiaj mieszko ludzi w Łub-
nicach, którzy pamiętają jego świetność w jakiej 
się znajdował przed drugą wojną światową. Jo 
bardzo  dobrze  pamiętom  w  najmniejszych 
szczegółach, bo będąc już sporym chłopokiem 
dużo  czasu  spędzołem  na  oglądaniu.  Nieroz 
przyłączołem się do wycieczek, w których naj-
więcej brali udział studenci z uczelni z Krako-
wa i dużo dowiedziałem się o historii tego pała-
cu, który w całości był podpiwniczony, a w pi-
wnicach  na  wszystkich  ścianach  ołówkami, 
kredkami  były  wypisane  nazwiska  i  imiona 
zwiedzających a  było  tego tysiące.  I jak  się 
dowiedziałem palac ten był budowany w latach 
1407 a zakończono budowę w 1415 roku ra-
zem  z  klasztorem  w  Beszowy,  gdzie  za-
mieszkiwali  Paulini,  którzy  przenieśli  się  do 
Częstochowy, i do dnia dzisiejszego ten zakon 
istnieje.  Pałac  Łubnicki  podobno  projektował
i  dozorował budowe architekt  włoski  i  tak na 
pewno było,  bo kaplica,  która  znajdowała się
w środkowej części była wybudowana na wzór 
Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Powiadom wom 
Kaplica była przepiekno z kopułą jak w Rzy-
mie tylko mniejszo, na sklepieniu było przepięk-
ne malowidło otwarte niebo. W niebie św. Trój-
co, anioły, archanioły noi wszystka służba nie-
bieska. Był przepiękny Tałton oparty na dwóch 
potężnych kolumnach marmurowych, które po-
dobno ważyły 20 ton i popatrzeć kochani ko-
lumny te  przywieźli  z  Włoch na drewnianych 
wozach z drewnianymi osiami. Jo se uprzytom-
niom ileż to trzeba było mieć w zapasie tych osi 
nim  przyciągnęli  to  wołami   po  nieutwardzo-
nych gościńcach z Włoch do Łubnic. Nimugem 
się tylko z tym pogodzić czego budownicy z po-
łudniowej strony pałacu nad oknami na piętrze, 

bo pałac był  piętrowy i  nad tymi oknami była 
rzeźba wielgachna przedstawiajaca rydwan na 
dwóch kołach zaprzężony w smoka a na ry-
dwanie kobieta i mężczyzna całkiem nagusień-
ko  i  kobieta  trzyma  mężczyzne  już  wom nie 
będę godoł za co. Chyba budownicy tego sam 
nie projektował musieli sobie tego życzyć wła-
ściciele  pałacu.  A  zamieszkiwała  go  księżna 
Izabela  Lubomirska,  kobieta  samotno  lekkich 
obyczojów,  podobno  przez  jej  pokoje 
przewineło się bardzo dużo przygodnych męż-
czyzn.  Nawet  podobno  Car  rosyjski  Piotr 
Wielki powracając z konferencji w Wiedniu za-
trzymał się u Izabeli na sześć tygodni. Ale naj-
ciekawszych rzeczy mrożących krew w żyłach 
dowiedzałem się od mego sfoka Kanarka, który 
urodził  się  w  Łubnicach  w  drugi  połowie  19 
wieku i był krzesnym ojcem mego ojca, cłowiek 
okropnie  odważny,  dużo  zwiedzał  podziemia 
pałacu chcąc zdobyć jak głosiły podania ukryte 
gdzieś skarby. Bo w podziemiach tego pałacu 
były dwie tajemnice piwnice, jedna na południe, 
miała  wylot  na  stawy,  gdzie  podobno  letnio 
poro na łódkach wypływano z pałacu prosto na 
stawy.  Drugo  ta  ciemno,  straszno,  mrożąco 
krew w żyłach znajdowała się w zachodni czę-
ści pałacu podobno jak gosi podanie prowadzi-
ła do odległego o 3 kilometry klasztoru w Be-
szowy,  i  w  te  piwnice  Sfok  Kanarek  „Panie 
świeć nad duszo jego” zapuscał się nie jednok-
rotnie. Dawni kto starszy to pamięto latarków 
elektrycnych nie było, można se było poświecić 
łucywem, świcką albo latarką naftową ale jak 
Sfok opowiadali jak się było zanużyć w piwnice 
kilkanaście  metrów  wszystkie  światła  gasły, 
dali trzeba było iść na oślep i tak Sfok, że był 
odważny szedł dali. Gdy już tak był oddalony 
od  wejścia  ze  trzysta  metrów  zacoł  słyszeć
w powietrzu jakieś szmery, jakby coś letkiego 
śmiechu.  Cym się  zanużał  dali  stawało się  to 
głośniejsze, zaceły mu się iżyć włosy na głowie, 
przystanął i myśli, iść dali czy zawrócić, ale że 
był  odważny przeżegnał  się  krzyżem świętym
i  sed  dali,  ale  im  dali  zapuscoł  się  w  głąb 
piwnicy śmiechy i  łaskotanie  na ciele  stawały 
się  coraz  uciążliwsze.  Ale  Sfok  zawsze  na 
myśli  mioł  jedno,zdobyć ukryte  gdzieś  skarby. 
Wtedy  cały  rodzinie  żyłoby  się  dostatnio
z pewnością Sfok i o moi rodzinie tyż myślol. 
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Krok za krokiem stawiając, śmiechy coraz bar-
dziej  potęgowały  się  i  zaczęły  być  tak 
dokucliwe,  że  stanoł  i  zaczął  się  scypać  po 
półgębku czy czasem nie sen, ale uszczypanie 
bolało i wiedzioł że nie śni i znowu porusoł się 
do przodu, a myśl o skarbach ciągle dodawała 
mu odwagi a w uszach świscało, piscało a do 
tego  Sfok  pocuł  w  niektórych  częściach 
swojego ciała jakby przypiekanie. Wtedy już na 
pewno  wiedział,  że  to  z  pewnością  siły 
nieczyste strzego tych ukrytych skarbów. Ale 
jesce  postąpił  parę  kroków  do  przodu
i w tem momencie pocuł piekący bul w lewym 
półdupku, tego Sfok nie wytrzymał jak się nie 
odwróci jak nie zacnie lecieć na oślep. Prze-
wracał  się  wstawał  i  znowu  biegł,  poobijał 
gowe, rence, nogi a w uszach ciągle słyszał ten 
przeklęty  diabelski  śmiech.  Gdy  już  wypad
z ciemny piwnicy cały mokrusieńki od potu, po-
wrócił do domu i już więcy do ciemny piwnicy 
wypraw nie urządzał. Po paru latach, gdy by-
łem już sporym chłopakiem Sfok my te historie 
opowiadoł. A na dowód prawdziwości cały hi-
storii ściągnął portki i gacie, pokazał tyłek, zo-
baczyłem  trzy  blizny  jakby  po  rozpalonych 
trzech widicach. Do dziś widze te blizny i choć 
dzisiaj będziemy wkraczać w 2 wiek ta historia 
Sfoka z19 wieku jest dla mnie święcie prawdzi-
wa i na zawsze utkwiła w mej pamięci. A teraz 
chcę  wom  opowiedzieć  jako  mnie  spotkała 
przygoda związano z pałacem. Od wczesnego 
dzieciństwa marzyłem zawsze być muzykantem 
zupełnie  jak  w  noweli  Sienkiewicza  „Janko 
Muzykant” tylko ze jo nie Jonek tylko Bronek. 
Gdy skończyłem szkołe powszechno ojciec ku-
pił my skrzypce, które mi się śniły po nocach. 
Szybko nauczyłem się grać melodyjki i  wtedy 
zmówiłem się z dwoma chłopakami i tak nos we 
trzech to jest 2 skrzypce i bębenek zaceliśmy 
ogrywać grania .Bo to dawni przed wojną ta-
kich dużych zabaw nie było. Chłopaki wynajdy-
wały  Se  u  jakiegoś  gospodarza  mieszkanie, 
żeby tylko było duże, naspprowodzały dziwec-
ek poskładali się po 10 grosy na muzyke i hu-
lali nieroz do 12 w nocy, a nieros do białego 
rana. Pewnego razu grołem na takich grajkach 
w odległych o 3 kilometry Biskupicach. Po za-
kończeniu  granio  gdzieś  przed  dwunastą
w nocy dwóch grajków z mojej packi posło inną 

drogą, bo mieszkali w sąsiedniej wsi z Łubnica-
mi, Orzelcu Dużym. Jo poszedłem krótszo dro-
go i ściskami, które prowadziły przez park ota-
cajacy  pałac.  Noc  była  widniusieńkojakoby 
dzień,  księżyc  w  pełni  przyświcoł  z  południa
i  kształt  zamecka  przy  świetle  księżycowym 
wyglądał  bardzo  tajemnico.  Kiedy  prze-
chodziłem  obok  pałacu  patrzyłem  na  ziejace 
pustką okna z powybijanymi szybami, bo tylko 
ramy  zmurszałe  po  ich  dawny  świetności 
zostały  i  naroz  w  jednym  oknie  na  piętrze 
zobaczyłem  postać  kobieco  oparto  na  ramie 
okienny i wpatrzono prosto we mnie. Powiadom 
wom!  Stanąłem  jak  wryty  wzroku  nie 
odrywając  od  pięknej  postaci  kobiecej,  która
z włosami rułkowanemi bardzo duzemi ocami, 
koloru  ocu  nie  mogłem  odróżnić,  wiem  tylko 
tyle, że bardzo były błyscace. Cała postać do 
pasa  bo  Tyla  było  widać  w  ramie  okiennej. 
Patrze i patrze, wiecie i z miejsca nie mogę się 
rusyć  jakbym  przykuty  do  ziemi.  I  stoję  tak 
może z godzinę a postać w ramie ani ockiem 
nie rusy. Przecierom ocy, scype się w półgęsek 
i  czuje,  że  jestem  zupełnie  normalny,  wtedy 
pomyślałem  se  tak,  pomalutku  się  wycofam, 
pude na Łubnice bo w tem czasie wieś wynajęła 
Se  starego  stróża  nocnego,  pilnował  wsi  od 
niespodziewanego  pożaru  czasem  od 
niepożądanego  kurokrada.  Mysle  Se  tak  jak 
poszukom stróza to  powrócimy tu  we dwóch, 
musimy  zbadać  co  to  faktycznie  była  za 
kobieta. Bo wiecie we dwóch zupełnie człowiek 
cuje  się  inaczej.  Obchodziłem  całe  Łubnice, 
stróza nienalozem i poszedłem do domu spać. 
Do tego czasu nikomu nie opowiadałem cały ty 
historii,  bałem się żeby ludzie  ze mnie się  nie 
śmioły. Ale całe życie męczy mnie sumienie, co 
to mogło być, czy casem nie duch księżny Iza-
beli, który pokutuje za grzechy. Tego nie mozno 
udowodnić  ale  człowiek  tak  sobie  to  tłumacy.
I  pirsy  ros  przed  wami  kochani  te  historie
z  mojego  jedynego  w  moim  życiu  strachu 
zwierzyłem  się  i  może  sumienie  będę  mioł 
spokojniejsze. W dzisiejszych czasach już tam 
nie  straszo  bo  gdzie  bedo  strachy  się 
przechowywały jak pałacu nima.  

Autor opowieści: Bronisław Bolon
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P O R A D Y  P R AW N E  -  Z A S I E D Z E N I E
W niniejszym artykule postaram się Państwu Czy-

telnikom przybliżyć instytucję zasiedzenia. Instytucja ta 
jest  często spotykana w stosowaniu prawa cywilnego
i czasami jako jedyna pozwala uregulować tytuł prawny 
do rzeczy jej nieuprawnionego posiadacza. 

Poprzez  zasiedzenie  można  nabyć  zarówno  wła-
sność rzeczy ruchomej jak i nieruchomości, jednakże 
ze  względu  na  fakt,  iż  nabycie  poprzez  zasiedzenie 
właśnie  nieruchomości  ma  miejsce  w  zdecydowanej 
większości  przypadków,  w  pierwszej  kolejności  bar-
dziej szczegółowo i dokładnie ten rodzaj zasiedzenia 
zostanie omówiony.

Instytucję  zasiedzenia  nieruchomości  formalizuje 
art.  172 Kodeksu cywilnego,  który stanowi iż  posia-
dacz nieruchomości nie będący jej właścicielem naby-
wa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwa-
nie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba 
że  uzyskał  posiadanie  w złej  wierze.  Po upływie  lat 
trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej  wła-
sność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Przepis ten sankcjonuje długotrwały stan posiada-
nia  przez osobę nie  posiadającą tytułu prawnego do 
władania nieruchomością. Skutki zasiedzenia zwróco-
ne są przeciwko dotychczasowemu właścicielowi nie-
ruchomości i są swoistą sankcją za to, że przez długi, 
wymagany do zasiedzenia okres czasu, nie wykazywał 
on  żadnego  zainteresowania  nieruchomością,  w  tym 
nie odzyskał jej posiadania. Zasiedzenie porządkuje też 
również  aktualny  stan  właścicielski  nieruchomości, 
przyznając prawo własności osobie, która przez znacz-
ny okres czasu korzystała z rzeczy jak właściciel, po-
zbawiając prawa zaś dotychczasowego właściciela, któ-
ry własnymi składnikami mienia się nie interesował.

Polski Kodeks cywilny przewiduje możliwość naby-
cia nieruchomości zarówno przez osobę fizyczną jak i 
przez  osobę  prawną  np.  spółkę  prawa  handlowego. 
Poza zasiedzeniem nieruchomości w potocznym tego 
słowa  znaczeniu,  jak  np.  działki  gruntu,  możliwe  są 
przypadki zasiedzenia innych rodzajów nieruchomości 
w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego tj. nierucho-
mości  lokalowych,  np.  własnościowego  mieszkania 
oraz budynkowych, jednakże może to nastąpić w ogra-
niczonych  zakresie,  po  wcześniejszym  ustanowieniu 
odrębnej własności lokalu. Zasiedzenie nieruchomości 
budynkowej  może  nastąpić  jedynie  wraz  z  zasiedze-
niem użytkowania wieczystego gruntu.

Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia 
udziału we współwłasności.  Nie jest  jednak dopusz-
czalna  modyfikacja  istniejących  udziałów  we  współ-
własności  na  skutek  zasiedzenia,  jeżeli  poszczególni 
współwłaściciele faktycznie władają częściami powsta-
łymi w wyniku nieformalnego działu. Obok zasiedze-
nia prawa własności, można również nabyć w drodze 

zasiedzenia prawo użytkowania wieczystego. 
Przepisy  Kodeksu cywilnego obowiązujące  w po-

przedniej epoce ustrojowej eliminowały możliwość za-
siedzenia  nieruchomości  państwowej.  Nowelą  z  dnia 
28 lipca 1990 r., która weszła w życie 1 października 
1990 r.  ustawodawca zrównał jednak,  pod względem 
możliwości  zasiedzenia,  nieruchomości  stanowiące 
własność  różnych  podmiotów  i  obecnie  zasiedzenie 
nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa 
lub jednostka samorządu terytorialnego podlega ogól-
nym regułom nabycia własności nieruchomości w dro-
dze zasiedzenia. 

Nabycie rzeczy przez zasiedzenie możliwe jest jedy-
nie w odniesieniu do rzeczy w rozumieniu art. 45 Ko-
deksu cywilnego. Nie jest zatem możliwe zasiedzenie 
części  wchodzących  w  skład  rzeczy  np.  pokoju
w domu, czy też strychu, chyba, że wcześniej zostały 
wyodrębnione jako odrębne nieruchomości. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż za-
siedzenie  własności  nieruchomości  zostało  ponadto 
uzależnione  od  spełnienia  dwóch  warunków,  które 
muszą zostać potwierdzone równocześnie. Są to waru-
nek posiadania samoistnego i okresu czasu, przez któ-
re to posiadanie samoistne ma trwać. Okres tego czasu 
uzależniony z kolei jest od dobrej lub złej wiary posia-
dacza. 

O posiadaniu można mówić wtedy, gdy posiadacz 
włada rzeczą „jak właściciel”, tzn. wykonuje swoje po-
siadanie  w  sposób  charakterystyczny  dla  posiadania 
właściciela  tzn.  korzysta  z  nieruchomości  w  sposób 
nieograniczony np. płacąc z tytułu jej posiadania po-
datki, pobierając z niej pożytki, dokonując jej ulepszeń, 
wnosząc na jej powierzchni budynki, dokonując jej na-
praw i remontów nie będąc w tej kwestii od nikogo za-
leżnym itp. O tym, czy posiadanie to ma charakter sa-
moistnego,  decydują  okoliczności  faktyczne,  dostrze-
galne dla innych osób, widzialne zewnętrznie, połączo-
ne z samym zamiarem władania rzeczą w takim cha-
rakterze. Sam nieuzewnętrzniony zamiar władania rze-
czą w sposób opisany wyżej jest niewystarczający dla 
przyjęcia, iż posiadanie ma charakter samoistny. Prawo 
cywilne w odróżnieniu od posiadania samoistnego wy-
różnia inną formę posiadania, którą jest posiadanie za-
leżne, a które zależy od woli innego podmiotu (posia-
dacza samoistnego).  Takim posiadaczem jest  np.  na-
jemca,  dzierżawca,  użytkownik  itp.  Nie  ma  jednak 
przeszkód aby posiadacz zależny stał się posiadaczem 
samoistnym, np.  przestając  płacić  czynsz dzierżawny 
dotychczasowemu  właścicielowi  zachowując  dotych-
czasowe posiadanie rzeczy. 

Samoistnego charakteru posiadania nie wyłącza od-
danie rzeczy we władanie innej osobie, gdyż posiada-
nie może być wykonywane bezpośrednio przez posia-
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dacza samoistnego lub za pośrednictwem innych osób 
np. przez najemcę, dzierżawcę itp. 

Samoistne posiadanie, o którym mowa wyżej, musi 
trwać nieprzerwanie przez określony w ustawie czas. 
Czas ten został określony na lat dwadzieścia, gdy po-
siadacz jest w dobrej wierze, oraz trzydzieści lat przy 
istnieniu złej wiary. O przypisaniu dobrej czy złej wia-
ry decyduje stan świadomości posiadacza z chwili ob-
jęcia  posiadania.  Późniejsze  zmiany  tego  stanu  nie 
mają  dla  kwalifikacji  dobrej  czy  złej  wiary  żadnego 
znaczenia. 

Jeżeli  jednak  właściciel  nieruchomości,  przeciwko 
któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedze-
nie  nie może skończyć się  wcześniej  niż z  upływem 
dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właścicie-
la.

 Odnosząc się do samego pojęcia „dobrej wiary” to 
przyjmuje się, za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż 
posiadacz znajduje się w dobrej wierze, gdy działa w 
usprawiedliwionym w danych okolicznościach przeko-
naniu, że posiada takie prawo do władania rzeczą, jakie 
faktycznie wykonuje np. kiedy nabywca kupuje nieru-
chomość  na  podstawie  aktu  notarialnego,  którego 
stwierdzono  następnie  nieważność.  O  „złej  wierze”
z reguły natomiast można mówić, kiedy samoistny po-
siadacz wie,  że  nie  przysługuje  mu prawo własności 
nieruchomości, względnie o tym nie wie, jednakże nie-
wiedza ta nie jest niczym usprawiedliwiona. Samej de-
finicji dobrej czy złej wiary nie należy jednak generali-
zować i odnosić jej zawsze w identycznym zakresie do 
każdego przypadku. 

Do każdego przypadku trzeba podejść indywidual-
nie, odnosząc się do świadomości konkretnego posia-
dacza, poziomu jego rozeznania w sytuacji,  doświad-
czenia  i wykształcenia.  Ogólnie się jednak przyjmuje, 
za  orzecznictwem Sądu  Najwyższego,  że  np.  osoba, 
która weszła w posiadanie nieruchomości na podsta-
wie  umowy mającej  na  celu  przeniesienie  własności, 
zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie 
jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze.  

Upływ  terminu  zasiedzenia  prowadzi  do  nabycia 
własności  przez  samoistnego  posiadacza  i  do  utraty 
tego prawa przez dotychczasowego właściciela. Naby-
cie to ma charakter nabycia pierwotnego to znaczy, że 
co do zasady,  z kilkoma wyjątkami wygasają dotych-
czasowe  obciążenia  nieruchomości.  Orzeczenie  sądu 

stwierdzające zasiedzenie ma jedynie charakter stwier-
dzający (deklaratoryjny), tzn. potwierdza ono jedynie, 
iż do zasiedzenia doszło, czasami wiele lat wstecz, nie 
tworząc jednak skutku w postaci zasiedzenia, który za-
istniał  z mocy prawa,  z  chwilą  upływu wymaganego
w ustawie terminu. Przepisy Kodeksu cywilnego, do-
zwalają  „posiłkowanie  się”  okresem  posiadania  po-
przednika prawnego, jeżeli podczas biegu zasiedzenia 
nastąpiło przeniesienie posiadania. Obecny posiadacz 
może wówczas doliczyć do czasu, przez który sam po-
siada, czas posiadania swego poprzednika.  Jeżeli  jed-
nak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nierucho-
mości w złej  wierze,  czas jego posiadania może być 
doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania 
obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzie-
ści.  Przeniesienie posiadania nieruchomości nie musi 
następować w jakiejś szczególnej formie. Co do zasady 
przeniesienia  posiadania  rzeczy  następuje  przez  jej 
wydanie. 

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości odbywa się 
przed  sądem w obszarze  działania,  którego znajduje 
się  nieruchomość,  w  postępowaniu  nieprocesowym. 
Wnioskodawcą może być każdy zainteresowany zasie-
dzeniem, a postępowanie winno toczyć się z udziałem 
pozostałych zainteresowanych, m.in. dotychczasowego 
właściciela  nieruchomości  względnie  spadkobierców 
po nim. Jeżeli takowi nie są znani wezwanie zaintereso-
wanych w sprawie następuje poprzez ogłoszenie sądo-
we publikowane przez okres 3 miesięcy. Postępowanie 
o stwierdzenie zasiedzenia jest jednak kosztowne. Już 
sam wpis sądowy jest znaczny i wynosi 2000 zł, nieza-
leżnie od pozostałych kosztów, które mogą wyniknąć 
w  dalszym  toku  postępowania,  np.  koszty  biegłych 
geodetów,  ogłoszeń  itp.  W  uzasadnionych  przypad-
kach wobec trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej sąd 
może umorzyć częściowo lub w całości koszty postę-
powania lub rozłożyć je na raty.

Odnosząc się  pokrótce  do zasiedzenia  rzeczy  ru-
chomych, stwierdzić należy, że okres samoistnego po-
siadania wymagany przez prawo do stwierdzenia zasie-
dzenia jest zdecydowanie krótszy i wynosi 3 lata. Wy-
kluczone jest  jednakże nabycie  przez zasiedzenie  ru-
chomości przez samoistnego posiadacza, która posiada 
rzecz w złej wierze.

Daniel Kajda

Ż Ó Ł T Y  T Y D Z I E Ń
Państwowy  Powiatowy  In-

spektor  Sanitarny  w  Staszowie 
informuje, że w dniach od 8 do 
19  października  2012 roku  od-
będzie się XXV edycja ogólnop-

olskiej akcji „Żółty Tydzień”.

Celem  tej  akcji  jest  edukacja  na  temat  zagrożeń 
związanych  z  wirusowym  zapaleniem  wątroby  typu
A (WZW A) i typu B (WZW B) oraz popularyzacja 
szczepień ochronnych, jako profilaktyki tych chorób.

Wirusowe zapalenia wątroby typu A i typu B to jed-
ne z najczęściej  występujących chorób zakaźnych na 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

porady



27

świecie, które nadal stanowią poważne i realne zagro-
żenie dla zdrowia i życia ludzi. 

WZW A, zwana potocznie żółtaczką pokarmową, 
to  choroba,  która  występuje  praktycznie  na  całym 
świecie.. Do zakażenia może dojść poprzez bezpośred-
ni kontakt z chorą osobą lub przez spożycie skażonej 
wirusem żywności lub wody.

Wirusowe  zapalenie  wątroby  typu  B  „to  jedna
z najgroźniejszych chorób, niezwykle zaraźliwa”– pod-
kreśla prof. Andrzej Radzikowski.

Do zakażenia WZW B wystarczy zaledwie kropla 
krwi, dlatego niebezpieczne dla naszego zdrowia mogą 
być zabiegi wykonywane w zakładach fryzjerskich, ko-
smetycznych czy salonie tatuażu. Duże ryzyko zakaże-
nia niosą też kontakty seksualne z osobą zakażoną wi-
rusem HBV.

W związku z powyższym punkty szczepień, które 
biorą  udział  w akcji  „Żółty  Tydzień”  oferują  szcze-
pionkę skojarzoną tzn.  uodparniającą przeciwko obu 
typom wirusa standardowy schemat szczepienia składa 
się z 3 dawek 
• pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym 

terminie,
• drugą dawkę po upływie 1 miesiąca, 

• trzecią po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej 
dawki.
Szczepionki monowalentne to takie, które chronią 

przed jednym z typów wirusa. 
W przypadku WZW typu A szczepionkę podaje się 

w 2 dawkach w odstępie 6-12 miesięcy.
Podstawowy schemat szczepienia przeciwko WZW 

typu B obejmuje 3 dawki:
• pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym 

terminie,
• drugą dawkę po miesiącu od pierwszego szczepie-

nia, 
• trzecią po 6 miesiącach od pierwszej dawki.

Należy pamiętać, że tylko przyjęcie pełnego cyklu 
szczepienia zapewnia długotrwałą ochronę przed za-
każeniem wirusem zapalenia wątroby typu A i typu B. 
W związku z tym przypominam osobom, które rozpo-
częły cykl szczepień wiosną o konieczności dokończe-
nia go w jesiennej edycji „Żółtego Tygodnia”.

Do podjęcia  profilaktyki  wirusowych zapaleń wą-
troby zachęcam również osoby dotychczas niezaszcze-
pione.  Adresy  punktów  szczepień  biorących  udział
w akcji można znaleźć na stronie www.zoltytydzien.pl.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Staszowie

N A J L E P S Z E  N A L E W K I  -  W Y P I J  Z D R O W O  N A  Z D R O W I E
Jest tradycyjną polską spe-

cjalnością,  choć  wymyślili  ją 
Włosi. Może być mocna i wy-
trawna albo delikatna i  słod-
ka.  I  możesz  zrobić  ją  sam. 
Jesień to najlepszy czas na na-
lewkę!

Ludzie  stworzyli  nalewki 
nie  dla  własnej  uciechy,  ale 
jako lekarstwa. Receptura naj-
starszej  znanej  nalewki 
(czosnkowej)  powstała  ok. 

IV-VI w. p.n.e. Zwano ją "eliksirem młodości" i trakto-
wano jako środek na  wszelkie  dolegliwości.  Specyfik 
ten różnił się od dzisiejszych nalewek rodzajem użyte-
go w nim alkoholu - czosnek zalewano prawdopodob-
nie winem. Podobnie czynił uważany za ojca medycy-
ny Hipokrates, mieszając z winem miód i zioła. Praw-
dziwych  nalewek  nie  byłoby  jednak  bez  wynalazku 
arabskich alchemików z Hiszpanii. W ósmym stuleciu 
naszej ery w wyniku destylacji wina udało im się uzy-
skać mocny alkohol. Tak otrzymany bimber przypra-
wiano  ziołami,  słodzono  miodem  i  stosowano  jako 
lecznicze eliksiry. Tajemnica produkcji alkoholu ukry-
wana była przez kilkaset lat. Dopiero w XIII w. profe-
sor  uniwersytetu  w  Montpellier  Arnau  de  Vilanova
w  swoim  traktacie  o  winie  opisał  urządzenie  do 

destylacji  alkoholu.  Aparat  składał  się  z  naczynia 
ogrzewanego  w  piecu,  rury  zanurzonej  w  beczce 
(chłodnicy)  i  naczynia,  w którym zbierał  się  alkohol 
nazwany przez Vilanovę eau-de-vie, czyli wodą życia. 
Kataloński  uczony  uważał,  że  alkohol  zasługuje  na 
takie  miano,  bo  „podtrzymuje  zdrowie,  rozprasza 
niepotrzebne  humory,  ożywia  serca  i  konserwuje 
młodość”.  Gdy  się  okazało,  że  alkohol  wzmacnia 
lecznicze działanie wielu ziół,  medycy zaczęli zapisy-
wać nalewki na rozmaite dolegliwości. Wiele receptur 
przetrwało  do  naszych  czasów,  np.  słynny  likier 
Benedyktynka.

Jego historia sięga 1510 r., kiedy włoski mnich Ber-
nardo Vincelli,  goszcząc w klasztorze  benedyktynów
w Fecamp w Normandii, sporządził z rumu oraz 40 
ziół  i  korzeni  lek na  malarię.  Lekarstwo okazało się 
nieskuteczne,  ale  chyba  bardzo  smakowało  chorym
i osłabionym braciszkom, bo zaczęto je stosować na 
wszelkie  dolegliwości.  Likier  szybko  zyskał  sławę
i  uznanie,  pito  go  nawet  na  królewskich  dworach.
Z czasem recepturę udoskonalono i zmieniono, różne 
klasztory stworzyły własne oryginalne w smaku trunki. 
Polska  benedyktynka  produkowana jest  w klasztorze
w Lubiniu.

Słynne europejskie nalewki i likiery 
• Czechy - becherovka (gorzkawy likier z 32 ziół);
• Francja  -  chartreuse  zielony  lub  żółty  (z  brandy
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i 130 ziół);
• Irlandia - irish mist (ziołowy likier na bazie whisky);
• Łotwa - rigas melnais balzams (gorzki, czarny likier 

ziołowy);
• Niemcy - jägermeister (likier ziołowy z 56 składni-

ków);
• Szkocja  -  drambuie  (na  bazie  single  malt  whisky, 

ziół i miodu);
• Węgry - unicum (likier ziołowy o korzennym sma-

ku);
Aż do XVI w. alkohol uważano wyłącznie za lek.

I mogłoby tak być do dziś, gdyby nie Włosi. Docenili 
poprawiające nastrój  działanie alkoholu i  postanowili 
czerpać  z  niego  zyski,  produkując  likwory  -  trunki 
przeznaczone do zwykłej  konsumpcji.  Ponieważ jed-
nak  ówczesny,  słabo  jeszcze  oczyszczony,  spirytus 
miał nieprzyjemny smak i zapach, dodawano do niego 
olejki, wyciągi z ziół, miód i słodkie wino. Pierwsza na-
lewka - rosoglio -  zawierała spirytus i  olejek różany. 
Stąd właśnie  pochodzi  polska  nazwa likierów zapra-
wianych olejkami - rosolisy. Natomiast wódki przypra-
wiane  świeżymi  owocami  lub  kwiatami  nazywano
u  nas  ratafiami.  Nalewki  oraz  likiery  uchodziły 
wówczas  za  najlepsze  i  najdroższe  z  alkoholowych 
trunków  i  wkrótce  stały  się  bardzo  popularne
w Europie.

Staropolska specjalność
Do Polski nalewki, zwane wtedy kordiałami, trafiły 

prawdopodobnie z królem Henrykiem Walezym i za-
domowiły się u nas na dobre. W każdym magnackim, 
szlacheckim czy mieszczańskim domu nastawiano na-
lewki, a przepisy na nie pilnie strzeżono i przekazywa-
no z pokolenia na pokolenie. Oprócz znanych dzisiaj 
wiśniówki,  śliwkówki,  morelówki,  dereniówki,  jarzę-
biaku  czy  orzechówki  wyrabiano  miody  litewskie  - 
mocne (powyżej 50 proc. alkoholu),  ziołowe nalewki 
na  miodzie  lub  plastrach  miodu,  z  dodatkiem  ziół
i  świeżych  lub  suszonych  owoców.  Staropolskie 
nalewki miały od 25 do 70 proc.  czystego alkoholu, 
owocowe  zawsze  były  słabsze  (20-30-procentowe). 
Owoce  zalewano  w  beczkach  okowitą  -  wódką  po 
trzeciej destylacji (po pierwszej uzyskiwano brantówkę, 
po  drugiej  -  szumówkę)  i  przechowywano w piwni-
cach, wystawiano na słońce albo zakopywano w ziemi. 
Później  do  nastawiania  nalewek  zaczęto  używać 
szklanych gąsiorów. Nalewka dojrzewała w beczkach 
od 3 miesięcy do nawet trzech lat. Potem rozlewano ją 
do butelek i czekano na degustację kolejne pół roku, 
wtedy można już ją było podawać na stół.

Nalewki  były  jak wina:  słodkie  i  wytrawne,  słabe
i  bardzo  mocne.  Staropolską  biesiadę  rozpoczynano 
kieliszkiem np. piołunówki dla zaostrzenia apetytu, po-
tem podawano nalewkę z tarniny do pasztetu z zająca, 

pieczonego indyka i wytrawną morelówkę albo pieczo-
ną kaczkę w towarzystwie nalewki z czarnej porzeczki, 
następnie pieczeń z dzika i kieliszek wiśniówki. Do de-
serów serwowano nalewki słodkie i półsłodkie, które 
dzisiaj nazwalibyśmy likierami. Czym różni się nalewka 
od likieru? Ilością zawartego w niej cukru. W Polsce za 
likiery uważa się wódki bardzo słodkie, zawierające ok. 
400-500  g  cukru/litr,  w  krajach  anglosaskich  trunki
o zawartości cukru 25 g/litr, czyli w zasadzie wszystkie 
poza wytrawnymi.  W Niemczech norma wynosi 200 
g/litr, w Stanach Zjednoczonych 100 g/litr. Likiery, w 
przeciwieństwie  do wytrawnych nalewek pitych pod-
czas całego posiłku, podawane są zazwyczaj do kawy 
lub deseru.

Staropolska tradycja wytwarzania nalewek przetrwa-
ła mimo wojen i zakrętów historii. Nie są już produko-
wane z konieczności, ale dla zabawy, jako hobby. Prze-
pisy na nalewki  znaleźć  można w internecie  i  książ-
kach. Warto także sięgnąć do starych książek kuchar-
skich.  Dzieło  Lucyny  Ćwierciakiewiczowej  (polskiej 
Marthy Stewart XIX wieku) „Jedyne praktyczne prze-
pisy  (...)”  zawiera  47  przepisów na nalewki  i  likiery. 
Między innymi na wódkę landrynówkę: "Gdzie o owoc 
świeży trudno, można zrobić przyjemną wódkę na cu-
kierkach  Landrina,  które,  jak  wiemy,  mają  podstawę 
owocową".  Ten  pomysł  jednak  odradzam,  bowiem 
współczesne landrynki mają wyłącznie sztuczną pod-
stawę.  Natomiast  pozostałe  przepisy  warte  są  wy-
próbowania. Wielu mężczyzn uważa, że nie ma lepsze-
go  zajęcia  na  długie,  jesienne  wieczory  niż  robienie
i próbowanie nalewek.

Polskie smaki
Staropolskie  nalewki  produkowano  zazwyczaj

z owoców i ziół rosnących w najbliższym otoczeniu. 
Oprócz wiśni,  śliwek,  gruszek,  malin, poziomek, po-
rzeczek  i  żurawin  wykorzystywano  owoce  drzew
i krzewów rzadko dziś uprawianych jak pigwa czy de-
reń.  Owoce  tego ostatniego przypominają  kształtem 
oliwki  i  mają  piękny  ciemnoczerwony  kolor.  Ich 
miąższ jest soczysty, cierpko-kwaśny w smaku. Zależ-
nie od odmiany dojrzewają od sierpnia do końca wrze-
śnia.  Pigwa  może  być  drzewem  lub  krzewem  (1-8
m wysokości),  jej  owoce  wyglądają  jak  skrzyżowanie 
jabłka  z  gruszką.  Są  duże,  cytrynowożółte,  twarde
i  ważą  nawet  ćwierć  kilo.  Dojrzałe  (od  września  do 
października)  pachną  ananasem  i  pomarańczą.  Nie 
można jeść ich na surowo, ale doskonale nadają się na 
przetwory i nalewki.

Nalewka wiśniowa 
2 kg wiśni,
2,5 l czystej wódki,
syrop z 1,5 l wody, 1,5 kg cukru i 1/4 l miodu gry-

czanego,
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1/4 l spirytusu,
2 łyżki rumu,
Wiśnie przepłucz i wydryluj. Owoce oraz 1/5 pe-

stek wrzuć do słoja, zalej wódką i szczelnie zamknij. 
Odstaw na miesiąc, trzy razy w tygodniu potrząsając 
słojem. Następnie ostrożnie zlej płyn, dodaj syrop, spi-
rytus  i  rum.  Odstaw  na  półtora  miesiąca,  po  czym 
przefiltrowaną nalewkę przelej do butelek.

Nalewka aroniowa 
30 dag owoców aronii,
1/2 l czystej wódki,
szklanka cukru,
laska wanilii,
skórka pomarańczowa,
3-4 goździki,
pół szklanki płynnego miodu,
1/4 l spirytusu
Owoce przepłucz na sicie zimną wodą i lekko roz-

gnieć drewnianą łyżką. Aby straciły goryczkę, wstaw je 
na  godzinę  do  wyłączonego  piekarnika  (nagrzanego 
przedtem do  temperatury  180°C).  Przełóż  do  słoja. 
Następnego dnia zalej wódką, dodaj przyprawy i miód. 
Odstaw na trzy  tygodnie  w ciemne miejsce.  Po tym 
czasie przefiltruj płyn i dodaj do niego spirytus. Od-
staw na trzy, cztery miesiące.

Nalewka z dzikiej róży 
30 dag owoców dzikiej róży,
szklanka cukru,
pigwa,
kawałek kory cynamonowej,
3/4 l wódki
Owoce oczyść z pestek i włosków i opłucz. Usuń 

gniazda nasienne z pigwy i pokrój ją w paski. Wszystko 
zasyp cukrem i odstaw na dobę. Dodaj cynamon, zalej 
wódką. Odstaw na cztery tygodnie, potem płyn prze-
filtruj i zlej do butelek. Nalewka jest gotowa po czte-
rech miesiącach.

Nalewka jarzębinowa
30 dag owoców jarzębiny
3/4 l czystej wódki
syrop z pół szklanki cukru,
1-2 łyżki miodu (najlepiej lipowego) oraz szklanki 

wody
Nalewkę  nastaw  po  pierwszych  przymrozkach  - 

wtedy jagody tracą cierpkość. Opłukujemy je, wsyp do 
żaroodpornego  naczynia  i  wstaw  do  piekarnika 
(180°C). Po 15 min piekarnik wyłącz, a owoce zostaw 
na kolejnych 45 min. Ostudzone owoce zalej  wódką
i odstaw w ciemne miejsce na pół roku. Zlej płyn, do-
słódź syropem i odstaw na dziesięć dni.

Źródło: www.logo24.pl

K U L I N A R N I E . . .
Pierogi z farszem fasolowym i grzybami
Składniki:
Ciasto: 40 dag mąki pszennej, 1 żółtko, 2 łyżki sto-

pionej margaryny, sól, około pół szklanki letniej prze-
gotowanej wody.

Farsz: 40 dag fasoli, 30 dag suszonych grzybów, 3-4 
łyżki tłuszczu, 2 cebule, sól, pieprz do smaku.

Sposób przyrządzenia:
Farsz: fasolę wypłukać i namoczyć w 1 litrze wody 

przez  kilkanaście  godzin.  Po  namoczeniu  gotować
w tej samej wodzie, w której się moczyła, osolić, odce-
dzić. Grzyby namoczyć, ugotować i odcedzić. Następ-
nie  drobno  pokroić,  wymieszać  ze  zmieloną  fasolą. 
Cebulę obrać, umyć, drobno posiekać, zeszklić na ole-
ju. Dodać do przygotowanego farszu grzybowo – fa-
solowego. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Ciasto: na stolnicę przesiać mąkę, zrobić w niej do-
łek, wybić żółtko, wlać margarynę, a następnie posolić 
i wyrobić ciasto, dolewając wodę. Gładkie, elastyczne 
ciasto zawinąć w ściereczkę i zostawić na kilka minut, 
aby „odpoczęło”. Następnie rozwałkować je na placki 
grubości około 3 mm, z których wykrawać szklanką 
koła. Do każdego nałożyć po łyżce przygotowanego 
wcześniej  farszu  i  dokładnie  zlepić.  Pierogi  wrzucać 

partiami na osolony wrzątek i gotować do wypłynięcia, 
podawać  polane  masłem  lub  podsmażoną  na  oleju 
cebulką.

Pierogi z farszem fasolowym i grzybami

„Kaszoki” - kotlety z grzybów
Składniki: 
30 dag kaszy jaglanej, 3 jajka surowe, 10 – 20 dag 

grzybów suszonych, 2 cebule, sól i pieprz do smaku, 
olej rzepakowy.

Sposób przyrządzenia:
Kaszę ugotować, połowę przepuścić przez maszyn-

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

porady



30

kę. Dodać 2 cebule podsmażone na oleju, posiekane 
grzyby, 3 jajka surowe, sól i pieprz do smaku. Wyrobić 
masę (jeśli konsystencja masy jest zbyt rzadka, można 
dodać bułki tartej). Formować nieduże okrągłe kotlety, 
otaczać w tartej bułce, smażyć na żółto – brązowy ko-
lor.  Podawać  z  surówką  z  kapusty  kiszonej  i  sosem 
grzybowym zrobionym na wywarze z grzybów. Kotlety 
można robić również z kaszy jęczmiennej lub grycza-
nej.

Ziemniaki z barszczem grzybowym
Składniki:  1  kg  ziemniaków,  4  średnie  cebule,  30 

dkg  grzybów  suszonych  (najczęściej  borowiki,  pod-
grzybki lub inne), zakwas do barszczu. 

Sposób  przyrządzania:  zakwas:  przygotowuje  się 
przynajmniej tydzień wcześniej. Na letniej wodzie roz-
mieszać 2-3 łyżki czubate mąki żytniej i 1 łyżkę mąki 
pszennej. Wmieszać, dodać przekrojony ząbek czosn-
ku. Dodać skórkę z chleba, względnie piętkę. Po 2-3 
dniach zlać wodę z wierzchu naczynia. Następnie do-
dać 1 łyżkę mąki żytniej i pół łyżki mąki pszennej oraz 
przekrojony ząbek czosnku i skórkę z chleba. Naczy-
nie  ponownie  uzupełnić  wodą.  Po  tygodniu  zakwas 
jest już gotowy. 

Grzyby  obgotować.  Zalać  wcześniej  przygotowa-
nym zakwasem. Doprawić do smaku solą i pieprzem. 
Na  końcu  dodać  –  według  upodobań  –  1-2  łyżek 
śmietany. Barszcz z grzybami podawać z ziemniakami 
okraszonymi cebulą zasmażoną na oleju. 

Ziemniaki z barszczem grzybowym

Flaczki z gąsek zarzucane kaszą jaglaną
Składniki: porcja gąsek, porcja kaszy jaglanej, porcja 

świeżych warzyw (marchew, pietruszka, cebula), sól do 
smaku, olej swojski rzepakowy

Sposób  przyrządzenia:  Gąski  tniemy  w  paski, 
warzywa  w  średnią  kostkę,  cebulę  podsmażany  na 
oleju  na  złocisty  kolor.  Do  gotującej  się  wody 

wrzucamy  grzyby  i  warzywa,  solimy  do  smaku.  Po 
około 30 minutach gotowania flaczki zasypujemy ka-
szą  jaglaną  i  gotujemy,  aż  będzie  miękka.  Następnie 
dodajemy  uprzednio  podsmażoną  cebulkę.  Chwilę 
wszystko gotujemy. Ugotowaną w ten sposób potrawę 
podawano z pieczywem swojskim wypiekanym w pie-
cu chlebowym we własnym gospodarstwie. Przepis ma 
ponad 200 lat. 

Szarlotka babuni
Składniki: 30 dag mąki, 15 dag masła (masło pół na 

pół ze smalcem lub margaryną), 1 żółtko, 2 łyżki gęstej 
śmietany, 1 kg jabłek, 25 dag + 10 dag cukru, 2 łyżki 
bułki tartej, 10 dag cukru pudru.

Sposób przyrządzenia: Pokrojone w cząstki jabłka 
podlać  niewielką  ilością  wrzącej  wody  i  rozgotować. 
Dodać 25 dag cukru, ogrzewać na małym ogniu, mie-
szając od czasu do czasu. Gdy masa jabłeczna nieco 
zgęstnieje, odstawić z ognia i ostudzić. Mąkę przesiać, 
dodać tłuszcz,  cukier,  posiekać starannie nożem, na-
stępnie  dodać  żółtko  i  śmietanę.  Zarobić  ciasto  no-
żem, a następnie szybko zagnieść ręką. Ciasto włożyć 
do miseczki, przykryć ściereczką i pozostawić w zim-
nej spiżarni lub w dolnej  części  lodówki na 1 godz. 
Tortownicę posmarować tłuszczem, 2/3 ciasta rozwał-
kować i wyłożyć nim dno i boki formy. Powierzchnię 
ciasta ponakłuwać widelcem. Wstawić do piekarnika – 
ok. 200 st., lekko podpiec, lecz nie rumienić. Gdy cia-
sto  zżółknie  wyjąć  i  posypać  bułką  tartą.  Na  po-
wierzchnię  rozłożyć  równomiernie  masę  jabłkową. 
Pozostałe ciasto rozwałkować i pokroić w paski około 
1 cm i położyć je na obwodzie formy. Ciasto ponow-
nie włożyć do piekarnika. Zarumienić na jasno złoty 
kolor.  Szarlotkę  posypać  przez  sito  cukrem pudrem 
wymieszanym z zapachem waniliowym. 

Szarlotka babuni

Przedruk: „W krainie świętokrzyskich smaków”, 
Wydawca: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kielce.
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Uczennice PSP w Gacach Słupieckich
w piosence „Pluszowy Miś”

Wernisaż poplenerowy – plac przy budynku
Centrum Kultury

Otwarcie wernisażu poplenerowego Mażoretki „Diament”

Zespół muzyczny „Legato” - PSP Wilkowa TURKUS Oriental Fire Show
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Gwiazda wieczoru zespół TOP ONE Publiczność podczas koncertu

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych Odznakę pamiątkową z rąk dowódcy PDS kpt. ds. Wiesława 
Kucy odebrała Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice

Pogoda i publiczność dopisały... Zabawa taneczna z zespołem K2
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