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Dziękujemy za współpracę wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
powstania piątego numeru kwartalnika 
„Nowiny Łubnickiej Gminy”. 

Serdecznie zapraszamy chętnych do 
udziału przy tworzeniu następnego numeru.

Przy korekcie tekstu pomagała nam 
Pani Irena Dulęba za co składamy 
serdeczne podziękowania.
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W Y W I A D  Z  R A D N Y M  P O W I AT U

Radny Powiatu Staszowskiego Janusz Bąk

Proszę nam opowiedzieć o sobie...
Jestem  absolwentem  Technikum  Weterynaryjnego 

w Nowym Targu. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły 
pracowałem w lecznicach dla zwierząt na terenie po-
wiatu staszowskiego. W wyniku zachodzących w tym 
okresie przemian ustrojowych,  lecznice jako pierwsze 
zostały sprywatyzowane, a młodzi pracownicy, w tym 
ja,  pozostali  bez pracy.  Jedynym możliwym zajęciem 
było prowadzenie gospodarstwa rolnego, które przeją-
łem od rodziców. Uprawianie roli i chów zwierząt tak 
mnie zafascynowały, że zajmuję się tym do dnia dzi-
siejszego.  Obecnie  drugą  kadencję  sprawuję  funkcję 
radnego i członka zarządu powiatu staszowskiego. Je-
stem także  delegatem na  walne  posiedzenia  Święto-
krzyskiej Izby Rolniczej. 

Mam dwoje dzieci. Córka jest studentką Politechni-
ki Krakowskiej, a syn uczniem LO przy Zespole Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Oprócz piastowania funkcji Radnego Powiatowego 
jest  Pan rolnikiem.  Na co ukierunkowane jest  Pana 
gospodarstwo rolne?

Moje  gospodarstwo  ukierunkowane  jest  przede 
wszystkim  na  produkcję  roślinną.  Uprawiam  zboża, 
kukurydzę  oraz  od  niedawna  rośliny  oleiste  (rzepak
 i  soję).  W produkcji  rolniczej  staram  się  stosować 
nowe  technologie  upraw.  Wprowadzenie   nowocze-
snych rozwiązań  wymaga wysokiego poziomu mecha-
nizacji gospodarstwa. Bardzo pomocne w pozyskaniu 
nowych  maszyn  są  programy  pomocowe  ARiMR,
z których wielokrotnie korzystałem. Zajmuję się rów-
nież chowem trzody chlewnej. 

Bardzo szeroki wachlarz produkcji rolnej. Proszę 
nam powiedzieć skąd w związku z tym wziął się po-
mysł na zajęcie się polityką samorządową? 

Polityką zainteresowałem się w momencie, gdy wy-
hodowane przeze mnie tuczniki z wielkim problemem 
sprzedawałem po 2 zł za kg żywej wagi, co w żaden 
sposób  nie  rekompensowało  kosztów  produkcji. 
Chcąc  temu  zaradzić,  wspólnie  z  innymi  rolnikami 
wyszliśmy  na  blokady  dróg.  Tam  zaczęła  się  moja 
przygoda  ze  związkiem  zawodowym  i  partią 
polityczną- Samoobrona. Widziałem również potrzebę 
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pracy na rzecz poprawienia warunków życia w naszej 
okolicy.  W  czasie  rozmów  z  mieszkańcami  gminy 
poznawałem  ich  potrzeby.  Te  wszystkie  czynniki 
sprawiły to, że w 2002 r.  postanowiłem kandydować 
na stanowisko radnego gminy Łubnice, a w kolejnych 
wyborach  samorządowych  z  powodzeniem  starałem 
się o mandat radnego powiatu staszowskiego.  Pełnię 
go  drugą  kadencję.  Również  po  raz  drugi  wchodzę
 w skład zarządu powiatu. 

Co  jest,  według  Pana,  kluczowym  problemem, 
sprawą  wymagającą  największej  uwagi  i  rzetelnej 
pracy w obecnej sytuacji gminy i powiatu? 

Gdy po raz pierwszy sprawowałem funkcję radnego 
powiatu staszowskiego, podstawowym problemem do 
rozwiązania  był  stan  infrastruktury  drogowej.
W czasie trwania pierwszej kadencji wspólnie z drugim 
radnym z  naszego  terenu  -  Wiesławem Lasotą  oraz 
przy współpracy z władzami gminy udało się nam do-
prowadzić  do  wyremontowania  większości  dróg  po-
wiatowych na jej terenie (droga do Staszowa, Budzisk, 
Słupca).

Obecnie kończy się okres korzystania ze środków 
unijnych przewidzianych do rozdysponowania w latach 
2007-2013. W mijającym okresie zarówno powiat, jak
i gmina starały się maksymalnie wykorzystywać środki 
finansowe pochodzące z zewnątrz. Gołym okiem wi-
dać  nowopowstałe  obiekty:  zarówno  w  gminie,  jak
i w powiecie.

Przez kolejne lata zajmowaliśmy jako powiat czoło-
we  miejsca  w  rankingach  prowadzonych  inwestycji
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Chcąc sprostać 
podjętym wyzwaniom, zaciągaliśmy kredyty. W najbliż-
szych latach będziemy się starali je spłacać, aby wyrów-
nać finanse przed następnym rozdaniem środków unij-
nych. 

O co Pan zabiega najsilniej w swej kadencji jako 
radny powiatowy? 

Będąc radnym powiatowym staram się, aby Gmina 
Łubnice była zauważana i doceniana na forum powia-
tu. Zarówno w minionej kadencji, jak i obecnie zabie-
gam o środki dla tego terenu,  pochodzące z budżetu 
powiatu. Na terenie gminy zostało do wyremontowa-
nia, w trybie pilnym, dwa krótkie odcinki dróg powia-
towych w miejscowościach  Zalesie i Wilkowa. Chciał-
bym pomóc w wykonaniu ocieplenia budynków wiej-
skich świetlic i remiz.

Z punktu widzenia  powiatu jedną z ważniejszych 
potrzeb jest ustabilizowanie sytuacji finansowej szpita-
la powiatowego w Staszowie. W związku z nieubłaga-
nie  zbliżającym  się  niżem  demograficznym  dużym 
problemem będzie oświata. 

Podobno ten wygrywa, kto się nie poddaje. Ja do-
dałabym  tu  jeszcze  obszerniejszy  fragment 
„ Przesłania Pana Cogito” Z. Herberta, ale ograniczę 
się do: ”Bądź wierny. Idź.” Czy wyznaje Pan tę mak-
symę? Możemy liczyć na Pana ponowną kandydaturę 
w wyborach? 

Rzeczywiście upór i wytrwałość są jednymi z naj-
bardziej przydatnych cech w drodze do celu. Najważ-
niejsze,  aby  nie  stać  w miejscu,  a  ciągle  kroczyć  do 
przodu. Ważne jest też, by nie ulec presji tzw. „wyścigu 
szczurów” tak modnego wśród młodych ludzi. Wiele 
podejmowanych przeze mnie działań wymaga konse-
kwencji  i  niepoddawania  się  trudnościom,  ciągłego 
przypominania i obstawania przy swoim zdaniu. Cza-
sem jest to bardzo trudne. Jak każdy człowiek mam 
chwile  zwątpienia.  Zawsze jednak staram się  wiernie 
służyć ludziom, być otwartym na ich problemy, a nie-
powodzenia przekuwać w sukcesy. Każda pozytywnie 
załatwiona sprawa, daje mi wielką satysfakcję. 

Co do powtórnego kandydowania w wyborach do 
rady powiatu, to jeszcze o tym nie myślałem. Na razie 
mam jeszcze sporo do zrobienia w tej kadencji.

Zostawmy  politykę  i  porozmawiajmy  o  Pańskich 
pasjach. Jakie one są?

Największym moim hobby,  które  absorbuje  dużo 
czasu jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ale mó-
wiąc również o moich pozostałych pasjach: w okresie 
letnim, mimo wielu obowiązków, staram się poznać ja-
kiś zakątek Europy, a zimą lubię pojeździć na nartach.

A jak ocenia Pan „Nowiny Łubnickiej Gminy”?
Bardzo podoba mi się idea powołania pisma doty-

czącego naszej  okolicy  i  tutejszej  społeczności.  Sam 
chętnie czytam prasę lokalną i interesuję się wszelkimi 
inicjatywami, które dotyczą naszej małej ojczyzny. My-
ślę, że wielu mieszkańców gminy Łubnice ma podobne 
zdanie w tej kwestii. Doceniam to, że „Nowiny Łub-
nickiej Gminy” informują o wielu  wydarzeniach, które 
mają miejsce na jej terenie, dostarczają rozrywki i cie-
kawych porad.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia... Co życzył-
by Pan naszym czytelnikom w tym świątecznym okre-
sie?

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę mieszkańcom gminy Łubnice wiele zdrowia, ra-
dości i spokoju. Niech te święta pozwolą nam zapo-
mnieć o troskach dnia codziennego, a wprowadzony 
przez nie nastrój rodzinnego ciepła przeniesie się na 
nadchodzący rok.

Dziękuję za rozmowę, życząc dalszych sukcesów.
Aleksandra Stachniak 
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Z  Ż Y C I A  R A D Y  G M I N Y
Rada Gminy obradowała na 11 sesjach na których 

podjęła 40 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły bieżą-
cych  spraw  gminy  np.  budżetu,  sprzedaży 
nieruchomości,  ustalenia  stawek podatkowych i  ceny 
wody. Ponadto uchwalono „Program usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice na 

lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 
2032 r.) oraz podział gminy na okręgi wyborcze. 

W 2012 roku odbyło się 13 posiedzeń kontroli Ko-
misji Rewizyjnej oraz 12 posiedzeń Komisji Finansów, 
Rozwoju Gminy i Rolnictwa.

Henryka Rogala

I N F O R M A C J E  O P S
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach jako jed-

nostka organizacyjna  i budżetowa gminy  realizuje za-
dania zlecone, własne i własne obowiązkowe z zakresu 
pomocy społecznej. Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej przysługuje w przypadku: 
• osoby  samotnie  gospodarującej,  jeżeli  dochód  tej 

osoby nie przekraczał kwoty 477 zł,
• osobie  w  rodzinie,  której  dochód  na  osobę  nie 

przekraczał kwoty kryterium dochodowego 351 zł 
na osobę.

• miesięczny  dochód  z  gospodarstwa  rolnego  uzy-
skuje się mnożąc liczbę ha przeliczeniowych przez 
kwotę 207 zł.
Od 1 października nastąpiła zmiana kryterium do-
chodowego: 

• dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, 
• dla osoby w rodzinie  456 zł; 
• miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 

250 zł.
W ramach zadań własnych i własnych  obowiązko-

wych  dotowanych  z  budżetu  państwa, 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  do  końca  listopada 
udzielił pomocy z przeznaczeniem na : 
• zasiłki stałe dla 17 osób  na kwotę 59.617 zł,
• składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  31  osób 

10.445 zł,
• zasiłki okresowe dla 96 rodzin na kwotę 81.004 zł,
• zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 91 rodzin na 

kwotę 34.623,00 zł,
• opłacono  pobyt  w  domach  pomocy  społecznej

6 osobom o kwocie 78.797 zł
• na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 

dla 225 dzieci przeznaczono 84.558 zł
• zasiłki celowe na zakup żywności dla 37 rodzin na 

kwotę 10.415 zł
• 8 osób skorzystało z usług opiekunki domowej – 

koszt 22.487 zł. 
W okresie od 1.01.2012 do 30.11.2012 roku  wpły-

nęło i zostało rozpatrzone 277 wniosków o świadcze-
nia  rodzinne,  wydano  452  decyzje  administracyjne, 
których  koszt  wyniósł  1461876  zł.  O  przyznanie 
świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  wpłynęło  17 
wniosków, wydano 32 decyzje administracyjne, wydat-
kowano kwotę  78600 zł.  Oprócz zadań statutowych 
ośrodek realizował projekt  systemowy współfinanso-
wany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1.07.2012 
do 31.12.2012 roku. Celem projektu było zwiększenie 
aktywności  zawodowej  grupy 10 osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo w wieku mobilnym, obję-
tych pomocą społeczną. Aktywna integracja wybranej 
grupy  prowadzona  była  w  formie  szkoleń  zawodo-
wych  prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Za-
wodowego w Staszowie, doradcę zawodowego i psy-
chologa. Całkowity koszt projektu wyniósł 70.060 zł,
w tym 62.703 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  i 7.356 zł – środki własne gminy.

Krystyna Barszcz

R O K  2 0 1 2  W  Ł U B N I C K I E J  G M I N I E
Koniec roku jest najlepszym momentem do tego, 

aby  podsumować  to,  co wydarzyło  się  w minionych 
miesiącach.

Na łamach czasopism zaczynają pojawiać się wtedy 
różnego  rodzaju  statystyki  obrazujące  ilość  nietrzeź-
wych kierowców, stan bezrobocia czy też przyrost na-
turalny.  Ktoś  może  zapytać,  czemu  mają  służyć  te 
wszystkie dane liczbowe? Odpowiedź jest prosta: na-
szemu  zaspokojeniu  ciekawości.  Mało  tego,  chcemy 
aby  informacje,  które  są  nam  dostarczane,  były 
rzetelne i pokazywały rzeczywistość bez zafałszowań. 
Z pomocą przychodzi wtedy statystka, która posiada 
wypracowane   narzędzia  pozyskiwania  i  analizy 

danych.  Niektórzy uważają,  że jest to jak najbardziej 
wiarygodny  sposób  dostarczania  informacji,  inni  jak 
np. XIX-wieczny brytyjski  polityk Benjamin Disraeli, 
twierdzą,  że istnieją  trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, 
okropne kłamstwa i statystyki.

Urząd Gminy w Łubnicach postanowił więc wyjść 
na przeciw ciekawości swych mieszkańców i przygoto-
wał  krótkie  podsumowanie  tego,  co  wydarzyło  się
w mijającym 2012 roku. Mając na uwadze dane z Urzę-
du Stanu Cywilnego to w 2012 roku mieliśmy 6 trans-
krypcji zagranicznych aktów urodzenia, 18 małżeństw, 
w tym 14 konkordatowych i 4 cywilne oraz 22 zgony. 
Zorganizowano uroczystość 50-lecia pożycia małżeń-
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skiego  dla  9  par  Jubilatów.  Odnotowano  również
1  rozwód.  Dane  statystyczne  z  ewidencji  ludności 
gminy  Łubnice  nieco  odbiegają  od  tych  z  Urzędu 
Stanu Cywilnego, gdzie pod uwagę brane są wszystkie 
zdarzenia  niezależne  od  miejsca  zaistnienia  faktu. 
Niestety,  z  roku  na  rok  obserwujemy  niepokojące 
zjawisko  jakim  jest  spadek  liczby  mieszkańców.  Na 
koniec  III  kwartału  nasza  gmina  liczyła  dokładnie 
4352  osoby.  Dla  porównania  w  roku  2011  gmina 
Łubnice liczyła 4370 mieszkańców. 

Według  danych  naszego  Urzędu,  w  mijającym 
2012 roku  mieliśmy 70 powodów do radości - urodzi-
ło się 28 dzieci i  zarejestrowano 42 związki małżeń-

skie. W tym samym roku zmarło 49 osób, a 1 para się 
rozwiodła. Niepokojącym zjawiskiem jest liczba zgo-
nów, która przewyższa liczbę narodzin. Jednym z czyn-
ników takiej sytuacji może być zmiana pewnych przy-
zwyczajeń  społeczeństwa,  czyli  tzw.  dzietność.  -  Pa-
trząc w tył, czyli jakieś 20-30 lat temu, model rodziny 
był całkiem inny. Kiedyś w rodzinie było 3 lub 4 dzie-
ci, teraz małżeństwa zawierane są w późniejszym wie-
ku,  za  czym  idzie  mała  liczba  potomstwa.  Niestety
z  roku  na  rok  jest  nas  coraz  mniej,  dlatego  też 
zachęcamy młodych ludzi  do powrotów w rodzinne 
strony.

Elżbieta Nowak, Agnieszka Reczek

I N W E S T Y C J E
Drogi Gminne

W  ostatnim  kwartale  oddano  do  użytkowania 
inwestycję pod nazwą:
• Odbudowa  drogi  gminnej  nr  002011T  Beszowa 

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

Słupiec (1,398km)
Termin wykonania od 28.08.2012 do 30.11.2012.
Wartość wykonanego zadania 376.217,20 zł

Oczyszczalnia ścieków
Zakończono  budowę  biologicznej  oczyszczalni 

ścieków BioKube MAS o przepustowości  4.2  m3/d

 z zalicznikową linią elektroenergetyczną i przyłączem 
kanalizacji  sanitarnej  do  budynku  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Gacach  Słupieckich.  Wybudowana 
biologiczna  oczyszczalnia  zastąpi  dotychczasowy 
zbiornik bezodpływowy, który w dużym stopniu po-
wodował  infiltrację  nieoczyszczonych  ścieków  do 
gruntu i  wód gruntowych ścieków.  Oczyszczalnia  ta 
poprawi warunki sanitarno – higieniczne dla osób ko-
rzystających z budynku Publicznej  Szkoły Podstawo-
wej i domu nauczyciela, jednocześnie wpłynie korzyst-
nie na poprawę ochrony środowiska.

Barbara Dudek, Anna Jarzyna

G M I N A  Ł U B N I C E  L A U R E AT E M  K O N K U R S U  P R Z Y J A Z N A  W I E Ś„ ”
„Przyjazna wieś” to organizowany w ramach Krajo-

wej  Sieci  Obszarów Wiejskich  konkurs  na  najlepszy 
projekt w zakresie infrastruktury realizowany na tere-
nach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Kon-
kurs jest  realizowany w podziale  na  kategorie:  infra-
struktura  techniczna,  społeczna  i  ekologiczna  oraz
w dwóch etapach:  I  -  regionalnym i  II -  ogólnopol-
skim. 

Do udziału  w  konkursie  zaproszeni  byli  wszyscy 
beneficjenci,  którzy  zrealizowali  projekty  wspierające 
rozbudowę  infrastruktury  na  obszarach  wiejskich, 
współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004r. 
Warunkiem  udziału  w  konkursie  było  zakończenie 
projektu przed upływem terminu składania formularzy 
zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie 
sprawozdania końcowego. 

W dniu 23 października 2012 r. w siedzibie Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modli-
szewicach,  zebrała  się  Regionalna  Komisja 
Konkursowa. 

W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  złożonych 
wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców 
w dwóch kategoriach:
• infrastruktura społeczna:
1. Gmina Nowa Słupia – „Rewitalizacja terenów dy-

markowskich w miejscowości Nowa Słupia”, 

2. Gmina Łubnice – „Rozbudowa, modernizacja i do-
posażenie Centrum Kultury w Łubnicach”, 

3. Urząd Miasta i Gminy Połaniec – „Poprawa jakości 
życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Po-
łaniec  poprzez  zaspokojenie  potrzeb społecznych
i  kulturalnych  mieszkańców wsi:  Ruszcza,  Tursko 
Małe,  Brzozowa,  Rudniki,  Wymysłów,  Kamieniec, 
Zrębin, Łęg, Okrągła”; 

• infrastruktura techniczna:
1. Gmina Bogoria - „Rewitalizacja i  zagospodarowa-

nie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece 
Korzennej w miejscowości.”, 

2. Gmina  Bieliny  –  „Uporządkowanie  gospodarki 
wodno-ściekowej  w  otulinie  i  na  terenie  ŚPN  – 
Etap IV – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Bielinach”, 

3. „Gmina Mniów – Szansa na rozwój – rewitalizacja 
miejscowości Mniów”.
Z pewnością jest to wyróżnienie dla Gminy Łubni-

ce i potwierdzenie słuszności realizacji projektów tego 
typu. W najbliższym czasie podczas oficjalnej gali zo-
staną wręczone dyplomy i gratyfikacje pieniężne. Cie-
szymy się, że jesteśmy wśród najlepszych przyjaznych 
wsi.

Aleksandra Stachniak
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K O N K U R S  R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y

Wspólne zdjęcie laureatów konkursu

Konkurs „Pomóżmy dzieciom spędzić  szczęśliwie 
wakacje” ma na celu wdrażanie u dorosłych działań, 
które pozwolą zwrócić uwagę dzieci na takie sytuacje 
życiowe, w których liczy się bezpieczeństwo i wpoić
w nie zasady bezpiecznego zachowania, przede wszyst-
kim w trakcie wakacji. Działania skierowane są przede 
wszystkim do dzieci, które nie mogą wyjeżdżać na zor-
ganizowane wyjazdy wakacyjne. Przez ostatnie miesią-
ce dzieci spotykały się z policjantami, w szkołach, do-
mach kultury  i przedszkolach. Organizowane były ak-
cje  edukacyjne  oraz  rozdawane  gadżety.  Instytucje, 
które  spisały  się  najlepiej  i  udokumentowały  swoje 
działania, mogły wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
takie  jak  laptopy,  monitory  czy  odtwarzacze  MP4. 
Wręczenie  nagród,  wyróżnień  i  podziękowań  w  ra-
mach tej akcji odbyło się w Wojewódzkim Domu Kul-
tury  w  Kielcach.  Na  uroczystości  byli  obecni  m.in. 

przedstawiciele  wojewody,  Świętokrzyski  Komendant 
Wojewódzki  Policji  w  Kielcach  Jarosław  Szymczyk
i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Kielcach Czesław Dawid. Do konkursu zgłosiło 
się 20 podmiotów, a najlepszym okazało się Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci z Suchedniowa. Podczas ogło-
szenia  i  wręczenia  nagród  w  Wojewódzkim  Domu 
Kultury  w Kielcach obecna była Anna Grajko Wójt 
Gminy Łubnice i Aleksandra Stachniak Dyrektor Cen-
trum Kultury w Łubnicach. Anna Grajko za aktywne 
wspieranie  wszelkich  inicjatyw  podejmowanych  na 
rzecz dzieci w okresie wakacyjnym otrzymała z rąk or-
ganizatorów konkursu  podziękowanie, natomiast Cen-
trum Kultury w Łubnicach za przeprowadzoną akcję 
podczas wakacji dla dzieci i młodzieży otrzymało wie-
żę  SONY  oraz  podziękowanie  i  dyplom  od  Woje-
wódzkiej  Rady  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego
w Kielcach  i  Państwowej  Inspekcji  Pracy.  Spotkanie 
swoim występem uświetniły dzieci z Katolickiej Szkoły 
im. Stanisława Kostki w Kielcach, które przedstawiły 
scenki i piosenki związane z bezpieczeństwem. Była to 
już X edycja tego konkursu. W całym projekcie biorą 
udział  Fundacja  „Z  Uśmiechem”,  Komenda  Woje-
wódzka  Policji  w  Kielcach,  Komenda  Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Kasa Rolni-
czego  Ubezpieczenia  Społecznego  OR  Kielce,  Pań-
stwowa  Inspekcja  Pracy  w  Kielcach,  Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach i Cho-
rągiew Kielecka ZHP. 

W  przyszłym  roku  również  damy  z  siebie 
wszystko...

Aleksandra Stachniak

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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A K A D E M I A  Z  O K A Z J I  Ś W I Ę TA  N I E P O D L E G Ł O Ś C I

Podczas uroczystej akademii

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy!...”

Słowa te brzmią nieco abstrakcyjnie w ustach mło-
dych  ludzi   we  współczesnej  szkole.  Tym  bardziej 

wzrasta  wartość  obchodzonego  11  listopada  Święta 
Niepodległości.  Akademia z  tej  okazji  przygotowana 
przez panią Annę Kalitę i uczniów klasy V i VI odbyła 
się  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Budziskach
w poniedziałek 12 listopada. Ta znakomita lekcja hi-
storii pozwoliła młodzieży zrozumieć sens i cel istnie-
jącego święta.  Na szkolnej  scenie uczniowie  zwrócili 
uwagę na  ogromny wysiłek, poświęcenie i ofiarną dro-
gę narodu polskiego do oswobodzenia Ojczyzny z rąk 
bezwzględnych zaborców. Z należytą powagą odsłania-
li karty historii deklamując wiersze i przytaczając fakty 
z dziejów naszego kraju. Wśród płonących zniczy do-
stojnie brzmiały pieśni patriotyczne. Dzięki prezentacji 
multimedialnej mogliśmy obserwować zdjęcia z trud-
nego dla Polski okresu. Ważne jest,  aby dzieci miały 
świadomość,  że  rzeczywistość,  która  nas  otacza  jest 
wynikiem działań i ofiarnej walki polskich patriotów. 
Warto więc  zatrzymać się  i  oddać im należytą  cześć
i szacunek, szczególnie w dniu 11-go listopada. 

Anna Nowakowska-Gromny

Ś L U B O WA N I E  P I E R W S Z O K L A S I S T Ó W

Pewnego  dnia  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej
w Budziskach, na sali gimnastycznej pojawiły się dwie 
wróżki: dobra i zła. Ta druga, jak to w baśniach bywa, 
nie została zaproszona. Tak więc z zemsty próbowała 
udaremnić pierwszakom oficjalne, pełnoprawne wstą-
pienie w szeregi uczniów szkoły podstawowej. Warto 
dodać, iż wszystko przebiegało w iście teatralnym sty-
lu,  okraszone odpowiednią scenografią.  Maluchy ele-
gancko  ubrane,  w żakowskich  czapkach  na  głowach 
były nieustraszone. Mocno wspierała je dobra wróżka, 
która  hojnie obdarowała naszych bohaterów.  Pięknie 
opakowane  prezenty  okazały  się  niezwykle  cenne, 
paczki zawierały bowiem: dar przyjaźni, dar pracowito-
ści, dar uśmiechu, dar serdeczności i dar ostrożności. 

Maluchy obdarowane przez dobrą wróżkę

Niestety maluchy naznaczone były żółtymi dzioba-
mi, których mogły się pozbyć tylko w jeden sposób. 
Jak dzielni rycerze dzieci kolejno wkraczały w krainę 
języka polskiego,  matematyki,  przyrody,  muzyki i  ru-
chu  drogowego  i  z  łatwością  pokonywały  stawiane 
przed nimi wyzwania.  Dowiodły tym samym, że  nie 
zasłużyły  na  miano żółtodziobów,  ale  pierwszoklasi-
stów. Wszyscy dostąpili zatem zaszczytu pasowania na 
ucznia, dokonanego przez panią dyrektor Teresę Krzy-
stek. Następnie złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali 
legitymacje oraz tarcze szkolne. Całość ceremonii naj-
młodsi uczniowie przypieczętowali swoimi odciskami 
palców i z radością zaśpiewali: „Hej witaj pierwsza kla-
so!”. Dumni rodzice wręczyli pierwszakom rogi obfi-
tości i maskotki. Nad wszystkim czuwała nieco przeję-
ta i  ogromnie wzruszona wychowawczyni pani Anna 
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Pawlik. Na koniec w imieniu rodziców pani Izabela Si-
wek-Oleś pogratulowała pierwszakom, życząc im sa-
mych sukcesów, następnie podziękowała  wychowaw-
czyni  za  wspaniałe  przygotowanie  uroczystości
i  wszystkim  obecnym  za  serdeczne  przyjęcie  malu-

chów w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach.

A potem żyli długo i szczęśliwie…
Anna Nowakowska-Gromny

T U R N I E J  P I Ł K A R S K I

Drużyna dziewcząt z PSP w Gacach Słupieckich

12  października 2012 roku w Wilkowej odbyły się 
eliminacje gminne w mini piłce nożnej szkół podsta-
wowych.  W turnieju  brały  udział  drużyny  dziewcząt
i chłopców ze szkół w Budziskach, Gacach Słupiec-
kich i Wilkowej. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły po 
zwycięstwie 2:0 z Wilkową zajęła I miejsce w turnieju. 

Chłopcy pokonali I drużynę z Budzisk 1:0, II drużynę 
z Budzisk 3:1 oraz zremisowali 1:1 z drużyną  z Wilko-
wej.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I. miejsce  Publiczna  Szkoła  Podstawowa
w Gacach Słupieckich,
II. miejsce  Publiczna  Szkoła  Podstawowa
w Wilkowej,
III. miejsce II drużyna z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Budziskach,
IV. miejsce I drużyna z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Budziskach.
6 listopada 2012 roku z Staszowie odbyły się elimi-

nacje powiatowe w mini piłce nożnej dziewcząt. Dru-
żyna z naszej szkoły po zwycięstwach 1:0 z drużynami 
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Mostek, Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Koniemłot i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Staszowie oraz porażce 0:1 z dru-
żyną z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszo-
wie zajęła II miejsce w turnieju i awansowała do elimi-
nacji wojewódzkich.

Andrzej Piórecki

J E S T E M  U C Z N I E M  Ś L U B U J Ę„ … …”
Pasowania nadszedł czas,
będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
że się bardzo postaramy,
pilnie świat poznawać,
dobry przykład innym dawać,
być pomocnym w domu , w szkole

i wypełniać ucznia rolę.
Ślubuję uroczyście!
Nauczycieli szanować,
do lekcji się przygotować,
działać na rzecz swojej szkoły,
być uprzejmym i wesołym.

Dnia  7  listopada  2012  roku  w  Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Gacach Słupieckich odbyło się uroczy-

ste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.

Uroczyste pasowanie na ucznia

W uroczystości  wzięli  udział  uczniowie,  dyrekcja, 
pracownicy  szkoły,  zaproszeni  rodzice  pierwszaków. 
Uczniowie klasy pierwszej ubrani w strój galowy, kolo-
rowe birety, piękna dekoracja sali  - to wszystko po to, 
aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej 
uroczyście. Pierwszoklasiści przedstawili przygotowany 
specjalnie  na  tę  okazję  program  artystyczny.  Mimo 
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stresu związanego z  występem, dzieci świetnie sobie 
poradziły.  Zaprezentowały  program  „Jestem 
uczniem… Ślubuję…”. Pierwszaki nie dały się zastra-
szyć  szkolnym  duszkom,  które  bardzo  niechętnie 
chciały ich przyjąć do szkolnej rodzinki. Dzielnie recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki. Poddawani licznym 
próbom przez szkolne duszki musiały wykazać się wie-
dzą  na  temat  szkoły,  ojczyzny,  dobrego  zachowania. 
Wszystkie próby przeszli zwycięsko. Ostatnim egzami-
nem było wypicie czarodziejskiej mikstury pracowito-
ści  oraz  zjedzenie  ciasteczek  mądrości.  Poczęstunek 
przygotowały duszki, więc nie był on zbyt smaczny… 
Jednak pierwszaki świetnie sobie poradziły z tymi „ła-
kociami”. W tej sytuacji duszki skapitulowały i zgodzi-
ły się na przyjęcie pierwszaków do braci uczniowskiej. 
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze,  pierw-
szaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować  swoją  szkołę,  swym zachowaniem i  nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania  dyrektor  szkoły  dokonała  symbolicznego 

pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” - mówiła 
dyrektor Teresa Bigos, dotykając duuuużą kredką – jak 
czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. 
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie  pa-
miątkowych  dyplomów,  legitymacji  szkolnych  oraz 
książek. Rodzice wręczyli swoim pociechom rogi obfi-
tości.  Wręczenie  tak  licznych  upominków  dzieciom 
możliwe  było  dzięki  dobrym  serduszkom  naszych 
ofiarodawców. Dzieci otrzymały książeczki edukacyjne, 
przybory  szkolne,  książki,  słodycze,  maskotki.  Ich 
piękny wygląd, czyli piękne kolorowe birety i kokardy, 
pamiątkowe dyplomy, odznaki również zawdzięczamy 
ofiarodawcom.

W imieniu rodziców, pierwszoklasistów oraz swoim 
składam serdeczne podziękowania za pomoc w zorga-
nizowaniu  tak  wspaniałych  upominków.  Rodzicom 
gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom 
życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Agnieszka Cyranowska

Z A B AWA  A N D R Z E J K O WA  2 0 1 2

Wróżbom andrzejkowym nie było końca

28 listopada młodsi uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w zabawie andrzejkowej. Czas wróżb i tańców 
upływał im w radosnym nastroju. Dzieciaki rozpoczę-
ły  zabawę  od  tańców  i  korowodów  przeplatanych 

wróżbami. Z zaciekawieniem i uśmiechem na twarzy 
przekładały  lewy  bucik,  który  przekroczywszy  próg 
wskazał pierwszą pannę młodą i pana młodego. Wró-
żyły sobie także z kwiatów, kolorów i talerzyków. Każ-
dy chciał być piękny , bogaty i szczęśliwy. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się konkursy klasowe. Najmłod-
si uczestnicy zabawy mieli  konkurs tańca na gazecie, 
pierwszaki konkurs tańca z balonami, klasa druga wy-
kazała  się  sprytem  w  czasie  zabawy  z  krzesełkami
i fantami, a trzecioklasiści zajadali się ciepłymi lodami 
na  czas.  Zwycięzcy  konkursów  otrzymali  nagrody,
a pozostali zawodnicy osłodzili sobie zabawę cukierka-
mi. W czasie zabawy andrzejkowej dzieci dostały po-
częstunek. Wszyscy bawili się wspaniale, a do tańca za-
prosili nawet rodziców. Życzymy wszystkim spełnienia 
andrzejkowych marzeń.

Zofia Ziółkowska

B O G AT E  M I K O Ł A J K I

Mikołaj z trudem przedostał się przez komin

„Mikołaju, Mikołaju długo brodę masz. Jak cię w brodę 
pocałuję to mi prezent dasz”.  

6 grudnia jak co roku do drzwi szkolnych zapukał  Świę-
ty  Mikołaj.  Przyniósł  ze  sobą  prezenty  dla  wszystkich 
grzecznych dzieci z klas 0 – 3. Wszyscy czekali na Mikołaja 
w pięknie udekorowanej sali. Dzieci zaprezentowały wier-
sze, piosenki i pastorałki. Występ udał się znakomicie. Mi-
kołaj oczarowany popisami dzieci rozwiązał worek z pre-
zentami. Wszyscy byli zadowoleni z otrzymanych podarun-
ków. Maluchy podziękowały Świętemu Mikołajowi za pre-
zenty i zaprosiły go w odwiedziny za rok.

Agnieszka Cyranowska

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDU KACJA



12

P O D R Ó Ż  D O  W I S Ł Y

Trójstyk – miejsce styku trzech granic

Wiadomo nie od dziś, że „podróże kształcą”, więc 
takie  duże  i  małe  podróże  powinny  być  elementem 
edukacji dzieci w szkołach. Niestety, w naszej rzeczy-
wistości  ten  element  edukacji  jest  często  nieobecny,
a głównym tego powodem jest sytuacja materialna ro-
dzin,  która  zmusza  do  rezygnowania  z  udziału  ich 
dzieci w wycieczkach. Jeżeli na wycieczki jednodniowe 
uda się  jeszcze zebrać grupę dzieci,  to nie ma szans 
zorganizowania  poważnego  kilkudniowego  wyjazdu. 
Ale nam się to udało! W dniach od 17 listopada do
1 grudnia 2012 r. 41uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej  w  Gacach  Słupieckich  pod  opieką  sześciu 
nauczycieli  przebywało  na  zielonej  szkole  w  Wiśle. 
Wyjazd ten był możliwy dzięki  dyrekcji i nauczycie-
lom, którzy podjęli starania, aby fundacja ING Dzie-
ciom sfinansowała taki pobyt uczniom szkoły. Opra-
cowano projekt  i  złożono go w fundacji.  Następnie 
odbyła się wizyta przedstawiciela fundacji ING Dzie-
ciom w Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słu-
pieckich i rozmowa o szkole, uczniach, naszych ocze-
kiwaniach. Te działania przyniosły zaproszenie dzieci
z naszej szkoły na dwutygodniowy pobyt w Ośrodku 
Szkoleniowo – Wypoczynkowym Regle w Wiśle. Cał-
kowity  koszt  pobytu  41  uczniów i  koszty  przejazdu 
pokryła fundacja ING Dzieciom. Nasz pobyt na zielo-
nej szkole rozpoczął się późnym popołudniem 17 li-
stopada. Wisła powitała nas piękną jesienną pogodą, 
która, jak się okazało później, miała nam towarzyszyć 
w czasie całej tej niesamowitej eskapady. Ośrodek Re-
gle, będący naszą bazą, zapewnił nam dobre warunki 
do odpoczynku i pracy. Tak, tak, do pracy też, bo zie-
lona szkoła to także lekcje, chociaż może trochę ina-
czej zorganizowane, może o nietypowej porze, może
w niecodziennej scenerii. Był więc i język polski, i ma-
tematyka, historia i przyroda, a oprócz tego mnóstwo 
wycieczek.  Jakież  to  ekscytujące  zobaczyć,  jak  nasza 
Wisła, Królowa Polskich Rzek płynie najpierw z Bara-

niej Góry jako dwa małe strumyczki: Czarna Wisełka
i Biała Wisełka, jak te niewielkie potoczki łączą się ze 
sobą,  jak  wpływa do nich  trzeci  strumyk – Malinka
i dopiero wtedy tworzy się Wisła, chociaż jeszcze i tak 
nie ma w niej tej potęgi i grozy, którą prezentuje, pły-
nąc przez nasze tereny. Tego nie nauczą żadne pod-
ręczniki! To trzeba zobaczyć na własne oczy! Przejazd 
zielonym  kuligiem  w  górę  Czarnej  Wisełki  i  spacer 
wzdłuż Białej dostarczył nam niezapomnianych prze-
żyć. A na zakończenie tej wyprawy mogliśmy się po-
krzepić kiełbaską własnoręcznie upieczoną na ognisku 
i  gorącą  góralska  herbatką.  Wisła  to  miasto  Adama 
Małysza.  Mogliśmy więc  zobaczyć dom naszego mi-
strza,  przedszkole  i  szkołę,  do  której  uczęszczał,
a przede wszystkim galerię, w której eksponowane są 
jego  sportowe  trofea.  A  jest  co  oglądać!  Kilka  po-
mieszczeń,  w których zgromadzono medale  olimpij-
skie oraz mistrzowskie, kryształowe kule i inne nagro-
dy,  a  do tego kombinezony narciarskie,  narty,  sprzęt 
sportowy, plastrony z różnych zawodów. Aż nie chce 
się  wierzyć,  że  to  wszystko  zdobył  jeden  skromny 
człowiek  dzięki  talentowi,  ale  też  przede  wszystkim 
dzięki  ogromnej  wytrwałości,  pracy,  sile  charakteru, 
kosztem wielu wyrzeczeń. Jakaż to jedna wielka lekcja 
wychowawcza! W Wiśle powstał pomnik Adama Ma-
łysza, nie z kamienia czy brązu, ale z białej czekolady. 
Nie mogliśmy odmówić sobie  zrobienia zdjęcia  przy 
tej słodkiej figurze.  Lekcje sztuki i etnografii odbyli-
śmy w Muzeum Beskidzkim w Wiśle (tu  wizyta u ko-
wala i w chacie kumornika) oraz podczas wycieczki do 
Trójwsi  (tym mianem określa  się  trzy  wsie:  Istebną, 
Koniaków i Jaworzynkę). Tu, w Chacie Kawuloka, mo-
gliśmy  posłuchać  niezwykle  interesujących  gawęd
o  dawnym  życiu  górali  beskidzkich  opowiedzianych 
piękną gwarą przez Jaśka, który okazał się też wspania-
łym satyrykiem i  utalentowanym muzykiem. Grał  na 
okarynie,  piszczałce,  trąbitach,  rogu  pasterskim,  gaj-
dach.  Mogliśmy  też  podziwiać  wspaniałe,  słynne
w świecie koniakowskie koronki, rzeźby i obrazy twór-
ców ludowych. Odbyliśmy również spacer do miejsca, 
w  którym  stykają  się  trzy  granice:  polska,  słowacka
i czeska.  Tu mogliśmy się  poczuć trochę jak na wy-
cieczce  zagranicznej.  Odwiedziliśmy także  Chlebową 
Chatę, urokliwe miejsce, gdzie mogliśmy własnoręcz-
nie  przygotować  podpłomyki,  które  po  upieczeniu
w  chlebowym  piecu  konsumowaliśmy  z  dodatkiem 
miodu,  masła  lub  smalcu.  Wielkim  przeżyciem była 
wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustro-
niu. Niespodzianki czekały już za bramą. Otóż zaraz 
po wejściu podbiegła do nas oswojona sarenka, a za 
nią daniele, muflony, lamy. Zwierzęta te wcale się nie 
bały, brały pokarm z ręki i dawały się głaskać. Tak chy-
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ba  musiało  być  w  raju…  Tutaj  mogliśmy  zobaczyć 
również pokazy lotów ptaków drapieżnych, takich jak: 
aguja, bielik amerykański, pustułka, myszołów, a także 
pokazy  lotów  sów  –  sowy  płomykówki  i  puchacza. 
Nasze ścieżki zaprowadziły nas też do Zamku Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej  w Wiśle oraz do Mu-
zeum Zamkowego w Pszczynie. Bogactwo tego ostat-
niego miejsca zapierało nam dech w piersiach. W tych 
miejscach  odbyliśmy  wielką  lekcję  historii  i  sztuki. 
Podczas pobytu na zielonej szkole nie brakowało nam 
też rozrywek. Pływaliśmy w basenie w pobliskim Sko-
czowie, tańczyliśmy na dyskotekach, uczestniczyliśmy 

w balu przebierańców oraz w andrzejkach. Na zakoń-
czenie  pobytu  na  zielonej  szkole  wręczone  zostały 
drobne  upominki  zwycięzcom  konkursów:  na  naj-
czystszy pokój, na najlepszą wizytówkę pokoju, na naj-
ciekawsze  przebranie.  Kończąc  nasz  pobyt  w  Wiśle 
podziękowaliśmy wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że mogliśmy spędzić w tym urokliwym zakątku 
Polski  dwa  tygodnie.  Na  pamiątkę  zostawiliśmy  też
w Ośrodku Regle wykonaną przez nas wizytówkę oraz 
wpisaliśmy się do Księgi Pamiątkowej.

 Agnieszka Cyranowska

Z  Ż Y C I A  P U B L I C Z N E J  S Z K O Ł Y  P O D S TAW O W E J  W  Ł U B N I C A C H
Każdy z nas wspomina z nostalgią czas spędzony w 

przedszkolu oraz w młodszych klasach szkoły podsta-
wowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestowanie 
w najmłodsze pokolenie daje dużo radości, satysfakcji
i  przynosi  zaskakujące  rezultaty.  Naszym działaniom 
przyświeca zawsze dewiza: „Kiedy się śmieje dziecko, 
śmieje się cały świat”. 

Ślubowanie pierwszoklasistów
Rozpoczęcie nauki w szkole jest jednym z najważ-

niejszych momentów w życiu każdego dziecka. Wiąże 
się  z tym kształtowanie przez młodą osobę swojego 
sposobu postrzegania świata oraz wybór miejsca, jakie 
chciałoby w nim zajmować. Pomocna zapewne w tym 
będzie wiedza oraz doświadczenia przekazywane przez 
nauczycieli i rodziców. Nim to jednak wszystko nastą-
pi,  uczniowie  pierwszej  klasy  muszą  zostać  przyjęci
w poczet szkoły w trakcie uroczystego ślubowania. Ta 
niecodzienna uroczystość w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Łubnicach odbyła się 22 października 2012 r. 
W  tym  dniu  pierwszoklasiści  w  obecności  dyrekcji 
szkoły,  licznie  zgromadzonych rodziców oraz zapro-
szonych gości zostali pasowani na uczniów Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  im.  Wojciecha  Skuzy  w Łubni-
cach i złożyli przyrzeczenie, że będą „uczyć się tego, 
co  mądre  i  piękne,  aby  wyrosnąć  na  dobrych 
Polaków”. Punktem kulminacyjnym uroczystości było 
pasowanie na ucznia poprzez dotknięcie dużym ołów-
kiem. Ślubowanie  – ten tak ważny moment w życiu 
każdego ucznia poprzedziła część artystyczna, w czasie 
której  pierwszaki  prezentowały  zdobyte  już  wiado-
mości i umiejętności. Były piosenki i wiersze. Rodzice 
ze wzruszeniem i  dumą obserwowali  swoje pociechy
i  nagradzali  je  gromkimi  brawami.  Na  zakończenie 
uroczystości dzieci otrzymały upominki sfinansowane 
z funduszu Rady Rodziców oraz rożki obfitości od ro-
dziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczę-
stunkiem przygotowanym przez rodziców. Wszystkim 
pierwszoklasistom życzymy, by sześcioletni okres na-
uki w szkole podstawowej był nie tylko czasem zdoby-

wania  nowych  wiadomości,  ale  też  okazją  do  wielu 
wspaniałych przeżyć podczas wspólnych zabaw i wy-
cieczek.

Plac zabaw
27  listopada  2012r.  ostatecznie  został  oddany  do 

użytku plac zabaw wraz z elementami małej architek-
tury przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach 
w  ramach  rządowego  programu  „Radosna  Szkoła”
o powierzchni utwardzonej łącznie 188,80m2. Całko-
wity koszt budowy i wyposażenia placu zabaw wyniósł 
około 127 tys. złotych, z czego połowa to wkład wła-
sny organu prowadzącego – czyli Gminy Łubnice.

Konkursy
Dzieci z naszej szkoły oraz oddziału przedszkolne-

go prezentowały swoje umiejętności wokalne, plastycz-
ne i recytatorskie w konkursie pt. „Pięknie żyć”. Elimi-
nacje szkolne odbyły się 14.11.2012r. Dzieci doskonale 
bawiły się na scenie, a występowi towarzyszyła radość
i duma z własnych osiągnięć. Wręczanie nagród odby-
ło się podczas Koncertu Galowego. Dzieciom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

„Miś” i „zaczarowane maskotki”
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27 listopada 2012r. dzieci z grupy 5, 6-latków zosta-
ły  zaproszone  przez  Annę.  Kaniszewską  -  dyrektor 
Przedszkola  Publicznego  w  Połańcu,  do  udziału
w konkursie plastycznym pt. ”Życie zwierząt w lesie”. 
Konkurs odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Po-
łańcu.  Dzieciom  w  pracy  twórczej  pomagał  „Miś”
i „zaczarowane maskotki”. Przedszkolaki  w nagrodę 
otrzymały maskotki i książki do kolorowania. Wszyst-
kie  prace  prezentowane  były  w  Centrum  Kultury
w Połańcu.  

05.12.2012r. dzieci z oddziału przedszkolnego przy 
PSP  w Łubnicach  spotkały  się  w  Centrum Kultury
i Sztuki w Połańcu by obejrzeć bajkę pt. "KOPCIU-
SZEK" wystawioną przez  rodziców oraz  nauczycieli
z Przedszkola Publicznego w Połańcu. Dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem i ciekawością obserwowały losy 
Kopciuszka w wykonaniu wspaniałych aktorów. Przed-
stawienie odniosło ogromny sukces o czym świadczyły 

gromkie brawa zgromadzonej publiczności. Dzieci po-
dziękowały  za  zaproszenie  na  ciekawy  i  pouczający 
spektakl.

Mikołajki
Tradycyjnie  6  grudnia  wszystkie  dzieci  w  naszej 

szkole  odwiedził  Święty  Mikołaj.  Starszy  pan z siwą 
brodą  i  w  czerwonej  czapce  od  zawsze  wywołuje 
uśmiech na twarzach najmłodszych. W ten jeden wy-
jątkowy dzień w roku spełnia ukryte marzenia dzieci
i dorosłych. Święty Mikołaj zjawił się z workiem peł-
nym prezentów. Dzieci serdecznie powitały miłego go-
ścia i zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie 
i muzyczno – taneczne. Święty Mikołaj z zachwytem 
obejrzał część artystyczną a następnie obdarował każ-
de dziecko prezentami. Na buziach dzieci oraz rodzi-
ców widać było szczerą radość i zadowolenie. 

Paulina Kosińska

U R O C Z Y Ś C I E  W  S Z K O L E  W  W I L K O W E J
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia  15  października  2012r.  odbyła  się  w naszej 
szkole uroczysta akademia z okazji dnia Edukacji Na-
rodowej, przygotowana przez uczniów klasy III i  VI 
pod kierunkiem  pani Ewy Podsiadłej. Jak co roku na 
tę uroczystość zostali zaproszeni emerytowani pracow-
nicy naszej szkoły. Na program artystyczny złożyły się 
refleksyjne  strofy  dedykowane  poszczególnym  oso-
bom związanym z edukacją, przeplatane wesołymi pio-
senkami i skeczami. Montaż słowno-muzyczny zakoń-
czył się niezwykłym pokazem mody dla pracowników 
oświaty. Było na co popatrzeć! Choć nie wiadomo, czy 
ktokolwiek odważy się kiedyś wystąpić w proponowa-
nych przez młodzież projektach. Dyrektor szkoły Bo-
gusława  Strzępek  podziękowała  młodym  artystom
i złożyła byłym i obecnym pracownikom szkoły naj-
serdeczniejsze życzenia.

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie
18 października 2012r. był ważnym dniem w życiu 

pierwszoklasistów. W tym dniu w obecności Rady Pe-
dagogicznej i  wszystkich uczniów zostali  przyjęci  do 
szkolnej społeczności. Po zaprezentowaniu programu 
artystycznego  przygotowanego  przez  wychowawcę 
klasy panią Stanisławę Świerk, uczniowie I klasy złożyli 
przed dyrektorem szkoły Bogusławą Strzępek uroczy-
ste ślubowanie.

,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię  
swej klasy i szkoły! Będę uczyć się w szkole jak kochać  
Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy dorosnę! Swym 
zachowaniem i  nauką sprawię radość rodzicom i  na-
uczycielom! Ślubuję!”

Dyrektor  szkoły  dokonała  pasowania  na  ucznia 
PSP  w  Wilkowej  następujące  osoby:  Paulinę  Chylę, 
Marcina Godzwona, Martynę Macias, Malwinę Maru-
szewską, Mateusza Nasternaka, Jakuba Pazura, Toma-
sza Stępnia i Oliwiera Ślęzaka. Dyrektor szkoły złożyła 
dzieciom najlepsze życzenia i wyraziła nadzieję, że na-
uka w naszej szkole pozwoli im zrealizować w przy-
szłości zamierzone cele i marzenia. Tradycyjnie już Sa-
morząd Uczniowski obdarował najmłodszych kolegów 
upominkami. Także rodzice osłodzili ten dzień swoim 
pociechom, wręczając im rogi obfitości. Po części ofi-
cjalnej  rodzice  zaprosili  dyrektora,  wychowawcę
i pierwszoklasistów na wspaniały poczęstunek. Nie za-
pomnieli także o pozostałych uczniach i pracownikach 
szkoły, częstując ich domowymi wypiekami. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.
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Żywa lekcja historii...

Święto Niepodległości
12  listopada  2012r.  odbyła  się  w  naszej  szkole 

szczególna lekcja historii, przybliżająca uczniom wyda-
rzenia związane z utratą i  odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości.  Ten  trudny,  ale  bardzo  ważny  temat 
został podjęty przez uczniów VI klasy, którzy zapre-
zentowali  montaż  słowno-muzyczny,  przygotowany 
przez  panią  Katarzynę  Morawską.  Pieśni  legionowe, 
patriotyczna poezja, referowane wydarzenia zostały tak 
dobrane, by w jak najbardziej przystępny sposób opo-
wiedzieć młodym pokoleniom  Polaków o czasach na-
rodowej  niewoli  i  walce  narodowo-wyzwoleńczej  za-
kończonej sukcesem.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

O B Y Ś  C U D Z E  D Z I E C I  U C Z Y Ł„ ”
Dzień Edukacji w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach

Życzenia od młodzieży gimnazjalnej

Dzień Edukacji  Narodowej,  popularnie  nazywany 
Dniem Nauczyciela, obchodzony jest 14 października. 
To święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 
zostało 27 kwietnia 1972 r. Upamiętnia rocznicę po-
wstania  Komisji  Edukacji  Narodowej  (KEN),  która 
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Roz-
biorowy w dniu 14 października 1773 r. „Wśród tylu 
ważnych spraw -  daj siebie innym” – pod tym hasłem 
przebiegała uroczysta akademia zorganizowana przez 
młodzież  gimnazjalną  dla  pracowników  edukacji
z okazji ich święta. Dzień – można powiedzieć – taki 
zwyczajny,  ale  któż  nie  pamięta  takiego  ze  swych 
szkolnych lat, gdy z kwiatkiem w ręku maszerował do 
swego nauczyciela, życząc mu „wszystkiego najlepsze-
go”.  Wspomnienia,  dawne  czasy!  Ktoś  powie:  „Kto 
dziś o nich pamięta!”. Jednak dzisiaj, w erze kompute-
rów i telefonów komórkowych, trochę zachowało się 
z  dawnych  lat.  Nasza  młodzież  pamiętała...  15  paź-
dziernika  Samorząd  Uczniowski  oraz  uczniowie  klas 
drugich  zaprezentowali  montaż  słowno  –  muzyczny 

wypełniony okolicznościowymi wierszami, piosenkami 
i tańcem, będący wyrazem podziękowania dla pracow-
ników edukacji.  Honorowymi  gośćmi  byli:  Dyrektor 
Gimnazjum –  Jolanta  Hynek,  Wójt  Gminy  Łubnice 
Anna Grajko, Skarbnik Gminy - Danuta Lasota, Sekre-
tarz Gminy - Leszek Ziółek oraz ks. Krzysztof  Sera-
fin.  Podczas  uroczystości  młodzież  zaprezentowała 
swoje  talenty:  aktorskie,  taneczne,  plastyczne,  które 
wielokrotnie  podziwiamy podczas różnorodnych wy-
stępów, zarówno szkolnych, jak i środowiskowych. By-
liśmy pod wrażeniem układu tanecznego w rytmie hip- 
hop,  jaki  zaprezentowały  dziewczęta:  Patrycja  Bryk, 
Wiola Kobos, Ola Macias, Magda Śmiszek oraz Magda 
Godos  pod  kierunkiem  pani  Anety  Wójtowicz,  jak 
również piosenek śpiewanych przez nasze szkolne so-
listki: Sylwię Adamczyk i Klaudię Łach. Nie zabrakło 
miniteatrzyku, w którym zaprezentowały swe zdolno-
ści aktorskie Patrycja Bryk i Magda Rybak.

Patrycja Bryk, Wiola Kobos, Ola Macias, Magda Śmiszek 
oraz Magda Godos pod kierunkiem Anety Wójtowicz

Występ artystyczny to burza talentów naszych wy-
chowanków.  Było  na  co  popatrzeć  i  co  podziwiać. 
Dziękujemy Wam, Uczniowie

Agnieszka Gręda
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G I M N A Z J A L I Ś C I  W  H O Ł D Z I E  K O R C Z A K O W I

Międzyklasowy konkurs wiedzy

Rok  Janusza  Korczaka  to 
możliwość poznania wielkiego 
człowieka  -  lekarza,  pisarza, 
opiekuna  i  wychowawcy.  Jego 
życia,  postawy,  idei,  wartości. 
To lekcja, która daje szansę le-
piej  zrozumieć  i  mądrze  wy-
chować  dzieci,  kształcić  spo-

łeczną wrażliwość na ich potrzeby. 
Publiczne Gimnazjum w Łubnicach w lutym 2012 

roku włączyło się w obchody Roku Korczaka ogłoszo-
nego przez Sejm RP. Zaplanowaliśmy szereg działań, 
by uczcić pamięć Starego Doktora. Służyły temu do-
datkowe  przedsięwzięcia  umożliwiające  poszerzenie 
wiedzy o Korczaku i czasach, w których żył. Ucznio-
wie naszej szkoły brali  udział w lekcjach przybliżają-
cych jego postać, obejrzeli film w reż. A. Wajdy. Wio-
sną przystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy  „Ku czci  Starego Doktora  -  przyjaciela  dzieci”-
w etapie  szkolnym uczestniczyły  34  osoby,  w woje-
wódzkim – 6. Ostatnie trzy miesiące to czas wytężonej 
pracy naszej grupy projektowej. Opracowaliśmy gazet-
kę  informacyjną  dla  uczniów,  gazetkę  dla  rodziców 
„ABC  wychowania”,  przygotowaliśmy  wystawę  naj-
ważniejszych myśli Korczaka oraz planszę z prawami 
dziecka. Ogłosiliśmy konkursy na plakat inspirowany 
postacią  Korczaka,  na  prezentację  multimedialną  pt. 
„Opowiem Wam o Januszu Korczaku” oraz na gazet-
kę.  Dla  uczniów szkoły  podstawowej  zorganizowali-
śmy  spotkania  czytelnicze,  a  z  gimnazjalistami 
dyskutowaliśmy  o  prawach  dziecka  wg  Korczaka.

W październiku natomiast zgłosiliśmy się do programu 
„Elementarz Korczaka” realizowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. 6 grudnia odbyło się w naszej 
szkole podsumowanie Roku Korczaka. Przybrało ono 
formę międzyklasowego konkursu wiedzy, któremu to-
warzyszyła wystawa prac uczniów oraz rozstrzygnięcie 
konkursów.  Drużyny wykazały się bardzo dobrą zna-
jomością życia,  działalności  i  dorobku autora „Króla 
Maciusia”. Konieczna była dogrywka, która dostarczy-
ła wielu emocji, zarówno uczestnikom, jak i widzom. 
Ostatecznie I miejsce zajęła klasa IIb w składzie: Pa-
weł Kotlarz, Jan Wójtowicz i Kamil Skop. II miejsce 
przypadło kl. IIIc, a III- IIIb. Ci uczniowie wezmą 18 
grudnia  udział  w  wirtualnym  festiwalu  programów: 
„Elementarz Korczaka” i  „Dobrzy ludzie  w czasach 
zła”,  którego  organizatorem  jest  Centrum  Edukacji 
Europejskiej. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczy-
ła  laureatom wszystkich  konkursów pamiątkowe  dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Ale to nie wszystko! 

Gazetka informacyjna gimnazjum

Uczniowie pracują nad specjalnym numerem gazet-
ki szkolnej, który będzie przeznaczony dla środowiska 
lokalnego. Zależy nam bowiem, by idee Doktora znane 
były  nie  tylko  młodzieży.  Przygotowujemy  również 
przedstawienie  teatralne  „Mam  prawo  do  swoich 
praw”,  które  wystawimy  dla  rodziców  w  styczniu.
O szczegółach oczywiście poinformujemy. Pozdrawia-
my wszystkich uczestników programu! 

Joanna Kotlarz, Agnieszka Gręda, Agnieszka Telka.

U R O C Z Y S T O Ś Ć  Z  O K A Z J I  O D Z Y S K A N I A  N I E P O D L E G L O Ś C I
Dnia 9 listopada 2012 roku w Publicznym Gimna-

zjum  im.  Wojciecha  Skuzy  w  Łubnicach  odbyła  się 
akademia z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu państwowego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przeka-
zanie szkole sztandaru przez przedstawicieli Związku 

Bojowników o Wolność i Demokrację – Gminy Łub-
nice.  Kombatanci  zdecydowali  się  przekazać  swój 
sztandar szkole, która nosi zaszczytne imię Wojciecha 
Skuzy. Ponadto podkreślili, że dotychczasowe działania 
szkoły,  wychowanie  młodzieży  w duchu patriotyzmu
i tolerancji,  szacunku dla tradycji,  historii  i  ludzi po-
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zwalają  mieć  nadzieję,  że  sztandar  został  oddany
w godne ręce.

Podczas uroczystej akademii 

Uroczystości przekazania sztandaru uświetnili swo-
ją obecnością Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, Se-
kretarz  Gminy  Łubnice  Leszek  Ziółek,  prezes  Koła 
Związku  Kombatantów  porucznik  Jan  Mazur,  pod-
chorąży  Tadeusz  Sijka,  porucznik  Lucjan  Pietuch, 
kombatanci,  weterani  wojny,  licznie  zgromadzeni  se-
niorzy oraz uczniowie gimnazjum i szkoły podstawo-
wej, rodzice i nauczyciele. Pieśni patriotyczne wyśpie-
wane przez uczniów klas Ia i Ib, odpowiednio dobrane 
teksty liryczne oraz biało czerwona scenografia wpro-
wadziły słuchaczy w patriotyczny nastrój listopadowe-
go święta. Najważniejszym punktem, a zarazem chwy-
tającym obecnych za serce, był moment wprowadzenia 
sztandaru kombatantów. Były żołnierz porucznik Jan 
Mazur, w asyście podchorążego Tadeusza Sijki, z dumą 
wprowadzili sztandar, który towarzyszył im przez wie-

le lat, aż do 9 listopada 2012 r. Tego dnia, serdecznym 
pocałunkiem pożegnali  sztandar i przekazali go spo-
łeczności szkolnej.  Dyrektor Gimnazjum Jolanta Hy-
nek powiedziała, że szczególny dar weteranów stanowi 
swoistą „Arkę przymierza między dawnymi i młodszy-
mi laty”.  Sztandar ma przypominać młodym o daw-
nych czasach, o wielkiej chwale, ale i o klęskach, o Po-
lakach, którzy walczyli na różnych frontach i oddawali 
życie  za najważniejsze  wartości:  Bóg,  Honor,  Ojczy-
zna.

Przekazanie sztandaru społeczności szkolnej

Polska  to  jest  nasz  kraj,  nasza  ojczyzna.  Tutaj 
mieszkamy i chcemy być dumni, że jesteśmy Polakami. 
Na zakończenie uroczystości obecni ze wzruszeniem
i podziwem wysłuchali  porucznika Lucjana Pietucha, 
który zaśpiewał kilka prawie już zapomnianych pieśni 
patriotycznych,  w tym z okresu Powstania Warszaw-
skiego.  Akademię  przygotowali  nauczyciele:  Joanna 
Kotlarz, Elżbieta Ździebko i Lucyna Lolo

Lucyna Lolo

S A L O N  K R E AT Y W N Y C H  S Z K Ó Ł  I  P L A C Ó W E K

W dniu 27 listopada 2012r. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy 
w Łubnicach otrzymało nominację do Salonu Kreatywnych Szkół i Placó-
wek. Salon został powołany z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświa-
ty w celu zaangażowania dyrektorów szkół/placówek województwa święto-
krzyskiego  do  upowszechniania  efektów  ewaluacji.  Salon  Kreatywnych 
Szkół i Placówek tworzą dyrektorzy szkół/placówek, w których w wyniku 
przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej problemowej w ramach badanego 
obszaru uzyskano co najmniej dwukrotnie bardzo wysoki (A) poziom speł-
niania wymagań. W przypadku ewaluacji całościowej w pozostałych bada-
nych obszarach nie można uzyskać poziomu E. Powstał, by inspirować, za-
chęcać,  pomagać, dzielić  się osiągnięciami,  dążyć do podnoszenia jakości 
pracy szkół/placówek województwa świętokrzyskiego poprzez upowszech-
nianie/dzielenie się doświadczeniem i „dobrymi praktykami”.

Jolanta Hynek
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N A  B E S K I D Z K I M  S Z L A K U…
Słoneczny  weekend  października  (13-14.10.2012) 

liczna grupa mieszkańców gminy miała okazję spędzić 
na  wycieczce  w  Beskidach.  Organizatorem  wyjazdu 
było Centrum Kultury w Łubnicach. Na trasie podró-
ży znalazł się: Żywiec, Inwałd, Gilowice, Szczyrk oraz 
Bielsko – Biała.  Pierwszy dzień  podróży rozpoczęli-
śmy od zwiedzania Parku Miniatur w Inwałdzie koło 
Wadowic, gdzie na powierzchni 75 tys. m2  mogliśmy 
podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla 
wielu państw. Uczestnicy wycieczki w ciągu zaledwie 
trzech godzin mogli stanąć m.in. pod Krzywą Wieżą
w Pizie,  Statuą Wolności,  Wieżą Eiffla,  na Placu św. 
Piotra,  pod  Bramą  Brandenburską  czy  koło  Muru 
Chińskiego.  Wśród  miniatur,  których jest  ponad 50 
nie zabrakło zabytków z obszaru Polski takich jak Wa-
wel, Zamek Królewski w Warszawie czy Pałac w Łań-
cucie. 

Wizyta w Parku Miniatur w Inwałdzie

Chętne osoby, których nie brakowało, mogły sko-
rzystać z atrakcji Lunaparku. Niezapomniane wrażenia 
i  duże emocje  towarzyszyły  tym, którzy  zdecydowali 
się skorzystać z bogatej oferty parku rozrywki, gdzie 
emocje sięgnęły „zenitu”. Pobyt w parku zakończyli-
śmy obiadem w Restauracji „Bajkowy Zamek”. Kolej-
nym celem naszej podróży było zdobycie Góry Żar - 
szczytu  w Beskidzie  Andrychowskim,  gdzie  znajduje 
się  zbiornik  wodny  elektrowni  szczytowo-pompowej 
(Porąbka-Żar).  Na  górze  mieliśmy  okazję  podziwiać 
sztuczne jezioro,  przepiękne krajobrazy oraz spotkać 
miłośników paralotniarstwa. Następnie udaliśmy się do 
Gilowic, gdzie w malowniczym otoczeniu znajduje się 
Ośrodek  Rekreacyjno  -  Wypoczynkowy  „Beskidek”,
w którym spędziliśmy noc. Zanim to jednak nastąpiło 
odbył się wieczorek integracyjny z grillem i zabawą ta-
neczną, który był miłym podsumowaniem dnia. Dru-

giego dnia po śniadaniu udaliśmy się do miejsca naj-
bardziej oczekiwanego przez męska część wycieczki – 
Muzeum Browaru w Żywcu. Podczas zwiedzania prze-
nieśliśmy się w czasie do historycznego Żywca, gdzie 
obejrzeliśmy rekonstrukcję XIX - wiecznej uliczki oraz 
typową dla  tamtych czasów karczmę.  W następnych 
salach poznaliśmy nowszą historię browaru. Część eks-
pozycji pomogła zrozumieć, czym właściwie jest piwo 
i jak powstają jego różne gatunki. Oglądaniu ekspona-
tów  towarzyszył  fachowy  komentarz  przewodnika. 
Uwieńczeniem pobytu w muzeum była degustacja ży-
wieckiego piwa, a miłą niespodzianką okazał się szkla-
ny kufel jaki na pamiątkę otrzymał każdy z uczestni-
ków.

Degustacja złotego trunku „Żywca”

Długie zwiedzanie wyzwoliło w nas głód i chęć od-
poczynku, dlatego udaliśmy się do pobliskiej Restaura-
cji Żywieckiej na obiad. Kolejnym punktem programu 
była  jedna  z  największych  atrakcji  turystycznych 
Szczyrku czyli wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne - naj-
wyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Ze stoku podziwiali-
śmy  wspaniały  widok  na  okoliczne  szczyty  i  pasma 
górskie. Ostatnim etapem naszej wycieczki było Kino 
Extreme 5D w Bielsku – Białej.  Podczas filmu „Po-
dróż do wnętrza Ziemi” mogliśmy wcielić się w rolę 
bohatera i na własnej skórze poczuć, czym jest prze-
prawa pontonem przez wezbraną rzekę, dotknąć zim-
nych fal oceanu, poczuć zapach prehistorycznych ga-
dów  czy  przeżyć  prawdziwą  zamieć  śnieżną  w  paź-
dziernikowy  pogodny  wieczór.  Super  nowoczesne 
efekty audio-video, połączone z nowoczesną salą kino-
wą do efektów specjalnych zrobiło na każdym ogrom-
ne wrażenie. Późnym wieczorem pełni wrażeń i zado-
woleni wróciliśmy do Łubnic.

Aneta Śmiszek
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P I Ę K N I E  Ż Y Ć  W  S Z K O Ł A C H„ … ”

Laureaci przeglądu – PSP Gace Słupieckie

„Pięknie Żyć…” pod takim hasłem w dniach 12 – 
16  listopada  2012  r.  odbył  się  przegląd  artystyczny
w poszczególnych szkołach na terenie gminy Łubnice. 
Organizatorem przeglądu był Urząd Gminy w Łubni-
cach,  Gminna  Komisja  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz  Centrum  Kultury
w Łubnicach. Celem konkursu było zaprezentowanie 
zdolności aktorskich dzieci i młodzieży, rozwijanie wy-
obraźni twórczej, wymiana doświadczeń, a także roz-
budzenie zainteresowań. Tematem przeglądu były pre-

zentacje wokalne i recytatorskie nawiązujące do hasła 
konkursu oraz turniej prac plastyczny i wiedzy o tema-
tyce bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Konkurs 
został  przeprowadzony  w  trzech  kategoriach  wieko-
wych:  klasy 0-3,  klasy 4-6 (szkoła podstawowa) oraz 
klasy 1-3 (gimnazjum). Występy sceniczne oraz prace 
młodych artystów oceniała komisja konkursowa - bio-
rąc pod uwagę walory artystyczne, pomysłowość, grę 
aktorską, dobór rekwizytów oraz strojów - przyznając 
kolejno I, II i III miejsca w każdej kategorii. W kon-
kursie udział wzięli uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Wilkowej, Gacach Słupeckich, Łubnicach
i Budziskach oraz Publicznego Gimnazjum w Łubni-
cach. Łącznie zaprezentowało się 220 uczniów z tere-
nu  gminy.  Wszyscy  uczestnicy  zasłużyli  na  wyrazy 
uznania i gratulacje za odwagę, trud i przedstawienie 
własnej,  oryginalnej  interpretacji  przygotowanych 
utworów oraz prac. 

Laureaci  poszczególnych szkół  jeszcze  raz  zapre-
zentowali swoje umiejętności podczas Koncertu Galo-
wego, który odbył się 22 listopada 2012 r. w Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Aneta Śmiszek

K O N C E R T  G A L O W Y  -  P I Ę K N I E  Ż Y Ć  „ … ”

Uczestnicy Koncertu Galowego

Koncert  Galowy,  który  odbył  się  22  listopada 
2012r. w Centrum Kultury w Łubnicach to finał prze-
glądu artystycznego „Pięknie Żyć…”. Organizatorem 
przeglądu  był  Urząd  Gminy  w  Łubnicach,  Gminna 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Centrum Kultury w Łubnicach. Ce-
lem koncertu było zaprezentowanie się laureatów wy-
łonionych  podczas  przeglądu  jaki  miał  miejsce
w dniach 12 – 16 listopada 2012 r. w poszczególnych 
szkołach na terenie gminy. 

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Aleksandra 

Stachniak – dyrektor Centrum Kultury, która przywi-
tała  serdecznie  uczestników,  jak  również  przybyłych 
gości.  Następnie  podziękowała  za  trud  włożony
w przygotowanie występów, życząc wszystkim dobrej 
zabawy.

Gratulacje i nagrody od władz samorządowych

Wśród gości swoją obecnością zaszczycili nas: Mi-
chał Skotnicki – Wicestarosta Powiatu Staszowskiego, 
Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice, Leszek Ziółek – 
Sekretarz  Gminy Łubnice,  członkowie  Gminnej  Ko-
misji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alko-
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holowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. 
W tym dniu przed licznie zgromadzoną publicznością 
swoje umiejętności zaprezentowało 16 uczniów, którzy 
zdobyli I miejsca w konkursie wokalnym i recytator-
skim. Wspaniale przygotowane przez uczestników pre-
zentacje nawiązywały do hasła „Pięknie Żyć…”. 

Wśród najlepszych znaleźli się:    
Recytacja wiersza:

• Karolina Nasternak - PSP w Wilkowej
• Karolina Rogala - PSP w Gacach Słupieckich 
• Kacper Marcinek - PSP w Łubnicach 
• Anita Rogowska - PSP w Budziskach
• Dawid Cichoń - PSP w Wilkowej
• Mateusz Rogala - PSP w Gacach Słupieckich 
• Krystian Guca - PSP w Budziskach 
• Karolina Walczyk - PG w Łubnice 

Wokal:
• Aleksandra Nalepa - PSP w Wilkowej 
• Szymon Żarkiewicz - PSP w Gacach Słupeckich
• Kinga Górnicz - PSP w Łubnicach 
• Eliza Kurowska - PSP w Budziskach
• Katarzyna Majczak - PSP w Wilkowej 
• Karolina Nowak - PSP w Gacach Słupieckich 
• Karina Roszkiewicz - PSP w Budziskach
• Wioletta Kobos - PG w Łubnicach

Wręczenia  dyplomów  i  nagród  dokonali  Michał 
Skotnicki  -Wicestarosta  Powiatu  Staszowskiego  oraz 
Anna Grajko - Wójt Gminy Łubnice składając laure-
atom serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych suk-
cesów. Na zakończenie części oficjalnej organizatorzy 
zaprosili dzieci i młodzież z terenu gminy na dyskote-
kę andrzejkową, która z pewnością dostarczyła miłych 
wrażeń.

Aneta Śmiszek

L ATA R N I C Z E  Z A J Ę C I A  
Początkiem  grudnia  2012  r.  w  Centrum  Kultury

w Łubnicach ruszyły zajęcia  komputerowe dla  „star-
szaków”,  czyli  osób  z  50+.  Zajęcia  prowadzone  są
w ramach projektu  Polska  Cyfrowa  Równych Szans. 
To inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na 
rzecz podnoszenia kompetencji  cyfrowych dorosłych 
Polaków 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizo-
wana  przez  Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji 
oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W trakcie 
zajęć uczestnicy zyskują wiedzę na temat funkcjonowa-
nia komputera, podstawowego oprogramowania służą-
cego, np. do tworzenia tekstu, odtwarzania filmów czy 
plików muzycznych, a także zaznajamiają się z zasada-
mi działania Internetu. 

„Starszaki” w akcji

Na  udział  w  pierwszych  zajęciach  w  Łubnicach 
zdecydowały się cztery osoby, dla których - jak same 

mówiły - Internet i komputer to „czarna magia”. Poza 
nielicznymi wyjątkami, uczestnicy zajęć, swój kontakt
z komputerami ograniczali do obserwowania „w akcji” 
swych wnuków lub dzieci.  Bezpłatne  zajęcia  prowa-
dzone są  przez latarników,  którzy  podczas  szkolenia 
zdobyli certyfikaty Latarnika Polski Cyfrowej potwier-
dzające ich umiejętności w tym zakresie. Dlaczego La-
tarnicy?  Przyjęto  bowiem  metaforę  latarni  morskich
i  opiekujących się  nimi Latarników.  Latarnia  morska 
wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysy-
łane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien 
korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien 
potrafić korzystać z Internetu i sprzętu komputerowe-
go. Latarnicy radzą „starszakom” jak w Internecie wy-
szukiwać interesujące ich informację, przeglądać stro-
ny internetowe, wysłać e-mail czy też założyć konto na 
portalu  np.  Nasza  Klasa.  Spotkania  odbywają  się
w Pracowni Orange, gdzie uczestnicy mogą w dogod-
nych dla siebie warunkach opanować umiejętność ob-
sługi komputera. Tematyka zajęć jest dostosowywana 
do  potrzeb  uczestników.  W  pokonywaniu  lęków
i  przełamywaniu  barier  ma  pomóc  kameralny 
charakter,  możliwość  posiedzenia  przy  kawie  czy 
herbacie.  Zajęcia  prowadzone  są  od  podstaw,  nie 
wymagany  jest  uprzedni  kontakt  z  komputerem. 
Planowany  termin  kolejnego  spotkania  to  początek 
stycznia 2013 r.

Aby zapisać się na zajęcia lub uzyskać dodatkowe 
informacje  wystarczy  odwiedzić  Centrum  Kultury
w Łubnicach lub zadzwonić pod nr tel. (15) 8659 241. 
Serdecznie zapraszamy!

Aneta Śmiszek
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WA R S Z TAT Y  Ś W I Ą T E C Z N E  .

Uczestnicy choinkowych warsztatów

4  grudnia  2012  r.  w  atmosferze  zbliżających  się 
wielkimi  krokami  Świąt  Bożego  Narodzenia  w  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach odbyły się 
warsztaty  plastyczne  zorganizowane  przez  Centrum 
Kultury w Łubnicach. W warsztatach pod  przewod-
nictwem  plastyka  –  Bogusławy  Mas  udział  wzięli 
uczniowie oraz nauczyciele. Tematem warsztatów było 
wykonanie zielonej choinki z wykorzystaniem bibuły
i tektury. Zajęcia tego rodzaju  rozwijają wyobraźnię, 
kreatywne myślenie, uczą pracy w zespole,  kształtują 
poczucie piękna oraz … dają radość!

Aneta Śmiszek

P R O J E K T O W E  C E N T R U M  K U L T U R Y.
Rok 2012 to rok, podczas którego Centrum Kultu-

ry w Łubnicach mocno zaangażowało się w pozyski-
wanie środków unijnych. Pokłosiem tego jest w chwili 
obecnej podpisanie sześciu umów przyznania pomocy 
pomiędzy Centrum Kultury w Łubnicach a Samorzą-
dem Województwa Świętokrzyskiego.  

W dniu 5 grudnia miałam zaszczyt podpisać pierw-
szą umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 
413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”w zakresie 
operacji  odpowiadających  warunkom przyznania  po-
mocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego PROW na lata 2007- 2013. W ramach umowy 
Centrum Kultury będzie realizowało projekt pn. ,,Za-
kup  sprzętu  oświetleniowego  do  Centrum  Kultury
w Łubnicach” o wartości 41 990,03 zł. 

Kolejne pięć umów zostało podpisane w dniu 12 
grudnia 2012 roku w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach na operacje z zakresu ma-
łych  projektów w ramach  działania  413  ,,Wdrażanie 
lokalnych strategii  rozwoju” objętego PROW na lata 
2007- 2013 pn.:
• ,,Bliżej  Kultury-  wyposażenie  świetlicy  wiejskiej

w Przeczowie” o wartości 5 663,85 zł
• ,,Bliżej  Kultury-  wyposażenie  świetlicy  wiejskiej

w Zofiówce” o wartości 5 347,66 zł
• ,,Bliżej  Kultury-  wyposażenie  świetlicy  wiejskiej

w Beszowej” o wartości 6 674,16 zł
• ,,Bliżej  Kultury-  wyposażenie  świetlicy  wiejskiej

w Borkach” o wartości 6 933,61 zł
• ,,Bliżej  Kultury-  wyposażenie  świetlicy  wiejskiej

w Orzelcu Dużym” o wartości 8 702,00 zł. 
Jesteśmy przekonani, że powyższe projekty znacz-

nie zaspokoją potrzeby mieszkańców naszej gminy. 
Aleksandra Stachniak

Ł U B N I C K A  K O L Ę D A
Od Gór Świętokrzyskich razem z pierwszą gwiazdką
Kolęda popłynie do ludzi,
Samotnych pocieszy, wątpiących pokrzepi
Nadzieje im w sercach obudzi.

Ref: Łubnicka kolędo wspaniała
Do serc naszych radosna przychodzisz,
Chcemy byś tu na zawsze  została
Gdy w Noc Świętą Dzieciątko się rodzi.

Przynieś nam kolędo, szum lipin cudowny
Z Beszowej głos dzwonów nieś echem,
Zwiastuj nam nowinę o Bożej Dziecinie
Spraw by człowiek był zawsze człowiekiem.

Ref; Łubnicka kolędo wspaniała...

Utul w noc grudniową, tych ciepła spragnionych
Miłością każdego obdaruj,
Daj wiele radości, samych szczęśliwości
I Nowy spokojny Rok daruj.

Krzysztof Janczyk

D A R  O D  S E R C A

Centrum Kultury w Łubnicach pragnie serdecznie podziękować
Pani Rozalii Sypniewskiej za obdarowanie okazałą dwumetrową juką. 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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S Z K O L E N I A ,  S Z K O L E N I A ,  S Z K O L E N I A  …

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego w PSP w Staszowie

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej 
w jednostkach OSP, każdy strażak wyjeżdżający do ak-
cji  ratowniczej musi posiadać aktualne badania lekar-
skie, opłaconą składkę członkowską oraz  co najmniej 
kurs  szeregowców  OSP.  Bez  tego  kursu  nie  można 
również uczestniczyć w innych szkoleniach. W więk-
szości  szkoleń  i  kursów  przeprowadzanych  w  PSP
w Staszowie w pierwszej kolejności  udział biorą jed-
nostki  z  KSRG,  na  które  spada  cały  ciężar  współ-
uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych wraz 
ze Strażą Państwową. W mijającym roku zostało zało-
żone przy wywoływaniu selektywnym powiadamianie 
SMS-owe, co przyczynia się do jeszcze szybszego do-
tarcia druhów do strażnicy i wyjazdu do akcji. W bie-
żącym roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli
i  ukończyli:  Kurs  Szeregowców  OSP jednoetapowy: 
Kamil Batóg, Sebastian Legawiec, Karol Oleś, Dawid 
Zając,  Łukasz  Komasara.  Kurs  Szeregowów  OSP
II stopnia: Jacek Roguz, Józef  Dulęba, Szczepan Wi-
tek, Kurs Szeregowców OSP uzupełniający: Paweł Za-
jąc,  Marek  Kempa,  Ryszard  Baniak,  Robert  Gawior, 
Stanisław  Komasara,  Włodzimierz  Romański,  Piotr 
Stolicki,  Mariusz Bolon,  Paweł  Kufel,  Marek Rybak, 
Kurs  Kierowców  Konserwatorów  Sprzętu  Ratowni-
czego OSP: Paweł Zając, Marek Kempa, Ryszard Ba-
niak,  Robert  Gawior,  Włodzimierz  Romański,  Stani-
sław Komasara,  Kurs Kwalifikowanej  Pierwszej  Po-
mocy: Marek Kempa, Ryszard Baniak, Robert Gawior, 
Włodzimierz Romański, Piotr Stolicki, Mariusz Bolon, 
Paweł Kufel, Marek Rybak, Tomasz Zając, Łukasz Ko-
masara, Jacek Roguz, Szczepan Witek, Paweł Szałach, 
Szkolenie z zakresu Ratownictwa Technicznego: Ma-
rek Kempa, Ryszard Baniak, Robert Gawior, Włodzi-
mierz Romański, Piotr Stolicki, Mariusz Bolon, Seba-
stian  Legawiec,  Łukasz  Komasara,  Szczepan  Witek, 
Szkolenie  Dowódców  OSP: Marek  Kempa,  Włodzi-
mierz Romański, Szkolenie Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego: Marek  Kempa,  Ryszard  Baniak,  Robert 

Gawior,  Włodzimierz  Romański,  Piotr  Stoliski,  Ma-
riusz Bolon, Tomasz Zając, Łukasz Komasara, Józef  
Dulęba. Następne szkolenia w PSP w Staszowie prze-
widziane są na początek 2013 roku. Będzie to kurs do-
wódców OSP i kurs szeregowców OSP. 

STAR GBA 2/30

Pod koniec bieżącego roku nasza jednostka zosta-
nie doposażona w samochód ciężki STAR GBA 2/30, 
którym do  tej  pory  na  akcje  ratownicze  wyjeżdżała 
PSP w Staszowie. Jest to dla nas bardzo dobra wiado-
mość. Samochód, którym do chwili obecnej dysponu-
jemy to Star  266.  Mamy go na  stanie  od 6  grudnia 
1996 roku, podarowany z jednostki wojskowej i prze-
karosowany służy do dziś. Do akcji takich jak gaszenie 
traw czy dojazd w ciężkich warunkach np. zimowych 
do zabudowań znajdujących się gdzieś w polach  jest 
jedyny, lecz jeśli chodzi o szybkość i warunki jazdy to 
jest już nieco gorzej. 

Od nowego roku do większości akcji będzie używa-
ny nowy samochód, za który już teraz pragniemy ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do  jego  zakupu.  Nasza  jednostka  w  bieżącym  roku 
brała udział w 31 akcjach ratowniczo-gaśniczych

Mariusz Bolon
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Z A Z E G N A N I E  B I D Y
Przejeżdżając kolo lasu Książe zobobocył 

taki ładny stawek i piekno cysto wode tak mu 
się  spodobało,  że  postanowił  się  wykąpać
w  tej  wodzie.  Rozebrał  się,  kunia  uwiązał
u  drzewa,  ubranie  powiesił  na  kuniu,  a  un 
kąpał  się w tym stawku. A tu z lasu wyslo 
trzy  baby  z  wiązkami  drzewa  na  plecach. 
Kuń jak ich zobaczył z tymi wiochami zląkł się 
i  uciekł  z  tym ubraniem.  Baby jak zobocyły 
nagiego chłopa w stawie dwie rzuciły drzewo 
i zacęły uciekać a trzecia sła pomału drogo. 
Książe nie wiedząc co zrobić, tu ubrania ni 
mo  wyszedł  z  wody  i  za  to  trzecio  babo 
pomalutku  sedł,  aż  zasedł  do  niej  na 
podwórko. Jakimś cudem zased do jej domu
i skłecył na piec. Bo down i w domach to były 
takie  duże piece i  zopiecki.  Siedzi  cichutko 
na tym piecu bo przecież bez ubrania. A go-
spodyni przyszła do domu, krząto się i wkoło 
domu. Jej  mąż pojechoł  na zarobek kuniem 
do miasta. Przyjeżdżoł późno w nocy. A do ni 
przychodził  z  ty  wioski  ze  dworu  rządca
w konkurs.

Przyszedł,  pojedli,  pieczone  gęsi,  popili, 
różne trunki. A ten Ksiąze na tym piecu tyz 
by  coś  zjadł  ale  cóz  jest  goły,  myśli  sobie 
trzeba cekać do końca. Tak nareście póżno 
w nocy mąż przyjeżdza z tego zarobku no
i puko do okna, a żona nie szybko się zrywa, 
no  bo  jak  jakby  zasnęła  mocno  nareszcie 
rządca   mówi  gdzie  ja  się  podzieje  a  ona 
mówi wejdź na piec i siedź, jak jak przyjdzie 
do mnie na łóżko do spania to ja cię wypro-
wadze pomalutku i pójdziesz. Jak ten wszedł 
na ten piec,  to  już  tam siedział  Książe bez 
ubrania.  Rządca  wcześniej  do  gospodyni 
opowiadoł ze do dworu przyleciał kuń z ubra-
niem  i  zapaliśmy  go  ubranie  wzieli  a  kunia 
uwiązali  nie  wiemy  cyj  ten  kuń  i  ubranie.
A książę już wie, że to jego kuń z ubraniem
i nareszcie mówi dawaj ubranie do rządcy bo 
jo wszystko widziołem i powim gospodarzowi. 
Rad nie rad, ubranie zdjoł dał temu księciowi 
ten się ubrał, ona pomalutku wyprowadziła go 

grzecznie, myślała że rządce wyprowadziła. 
On  poszedł  prosto  do  dworu,  kunia  zabrał
w ubranie się przebrał i z powrotem jedzie do 
tego chłopa, a ten rządca siedzi na tym piecu. 
Puka do okna gospodarzu proszę otworzyc. 
Patrzy  gospodorz  przez  okno  zobocył  jakiś 
pon bogaty do nas puka. Gospodarzu prze-
jeżdżając z dalekiem podróży spotkała mnie 
noc, deszczyk zaczyna padać czy bym u was 
nie mógł troszkę odpocząć. Panosku dlocego 
nie, mozno, mozno panocku ni mom nic na ko-
lacje ino zimniaki z mlykiem, ni mom do jedze-
nia  nic,  oj  gospodarzu ja  jestem wróżem ja 
wiem, że jest u was coś lepszego do zjedze-
nia, oj skąd by się panocku wzieno, niech no 
gospodarz zobocy do pieca chlebowego, cjłop 
zaglądo do pieca, a tu gęś pieczona trunki, 
ano  prawdziwie  wyjon  pojedli  oba.  Książę 
mówi do gospodorza u was to jest bida, za-
kradła się do wasego domu bida, i godo przy-
niescie dwa wiadra wody i duże dwa garnki, 
wlijcie wode i rozpalcie ogień i grzyjcie wode. 
No i chłopina słucho, bo mu się już sprawdziło 
z tym jodłem. A kropidła to wy nimocie, ano 
nimom, a to idzcie i z jakichś gałązek zróbcie 
kropidło. Chłop poszedł na podwórko zrobił 
to  kropidło  jakie  mógł  i  w  jedno  wiaderko 
garnek wody wlał a w drugie drugi garnek, 
wy gospodarzu stójcie przy drzwiach jak ta 
bida będzie uciekać to wy to wodo po bidzie
a  ja  tu  będę  wyżegnywał  te  bide  z  kątów. 
Ano to ten wzioł tw gałązki nato kropidło co 
zrobione, moco w ty wodzie gorący jeden kąt 
Syktus chrystus, drugi kąt, trzeci kąt na ten 
czworty pie jak podesł to leje to wode gorąco 
a  ten  rządca ni  może  wytzymać jak  ten  to 
wodo gorąco leje nareszcie jak nie chujdnie z 
tego pieca a ten chłop na niego lu to wodo go-
rąco, oblał  go i  ten chłop godo łej  panosku, 
panosku ta bida to była samiec nie mówiłem 
gospodarzu odtąd nie będziecie mieli bidy bo 
żem wypędził  z domu no i  skończyło się bo 
już więcej ni nie przyszedł i bida w domu się 
skończyła.

Autor Maria Wojdan
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B O Ż E  N A R O D Z E N I E
Uroczystość  Bożego 

Narodzenia  jest  znana 
dopiero  od  IV  wieku, 
ponieważ  przez  pierwsze 
trzy  stulecia  Kościół 
obchodził  uroczyście 
jedynie  Zmartwychwstanie 
Chrystusa,  znacznie  mniej 
wagi  przywiązując do daty 
jego  narodzin.  Wszystkie 
znane  Ewangelie,  opisując 

przyjście Chrystusa na świat, nie podają, kiedy to nastąpiło. 
Zarówno dla apostołów, jak i ewangelistów najważniej-

szy był fakt narodzin Jezusa oraz to, że Bóg stał się czło-
wiekiem i przyszedł na świat. Boże Narodzenie jest stałym 
świętem  liturgicznym,  które  wedle  kalendarza  gregoriań-
skiego przypada na dzień 25 grudnia i w tradycji chrześci-
jańskiej upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. Poprzedza 
je czterotygodniowy okres oczekiwania, który obejmuje do-
kładnie cztery niedziele i jest nazywany adwentem.  Obcho-
dzenie świąt Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia wiąże 
się  z  datą  25  marca,  która  wypada  dokładnie  9  miesięcy 
wcześniej. Zatem daty poczęcia i śmierci są ze sobą zbieżne. 
Opinię  taką  oprócz  wielu  chrześcijańskich  teologów pre-
zentuje  również obecny papież  Benedykt  XVI.  W swojej 
książce  „Duch  liturgii”  zwraca  on  uwagę  na  fakt,  że  w 
tradycji judaistycznej datę 25 marca traktowano jako dzień 
stworzenia świata. Wynika stąd, iż chrześcijanie obchodzili 
ten dzień również jako wspomnienie poczęcia Jezusa oraz 
jego męczeńskiej śmierci.

W Polsce święta rozpoczynają się od Wigilii, która przy-
pada  na  wieczór  24  grudnia  i  zwana  jest  regionalnie 
Gwiazdką. Wigilijną tradycja jest ubieranie choinki. Obyczaj 
ten wywodzi się z VIII wieku, kiedy św. Bonifacy, nawraca-
jąc na chrześcijaństwo pogańskich Franków, kazał ściąć ol-
brzymi dąb, któremu oddawali oni cześć. Dąb, upadając na 
ziemię, zniszczył wszystkie pobliskie drzewa, z wyjątkiem 
małej sosenki. Św. Bonifacy uznał ten fakt za wiadomy znak 
niebios, zaś młode drzewko za symbol Jezusa i chrześcijań-
stwa. Zwyczaj ubierania choinki w Wigilię zawędrował do 
Polski z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Na cho-
ince oprócz kolorowych bombek zawieszano także smako-
łyki i  owoce. Każda z tych ozdób posiadała jednocześnie 
swoje  ukryte  znaczenie,  ponieważ:  jabłka  symbolizowały 

zdrowie i urodę, orzechy w złotku miały zapewnić rodzinie 
dobrobyt  i  siły  witalne,  miodowe pierniki  symbolizowały 
dostatek przez cały przyszły rok, opłatek miał symbolizo-
wać miłość i harmonię, łańcuchy wzmacniały rodzinne wię-
zi, lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludz-
kiej  nieżyczliwości,  gwiazdka  na  czubku  symbolizowała 
Gwiazdę Betlejemską i miała wyznaczać drogę do rodzin-
nego domu; dzwoneczki oznaczały dobre nowiny i radosne 
wydarzenia, aniołeczki wieszane na choince symbolizowały 
opiekunów domu.

Dzień wigilijny był zawsze bogaty w zwyczaje i zabobo-
ny, które posiadały magiczną moc. Jednym z nich był zakaz 
szycia,  tkania  i  przędzenia,  ponieważ wszystkie  czynności 
były szczególnie lubiane przez demony wody, mogły poja-
wić się wszędzie tam, gdzie zakaz był łamany. Koniecznie 
też przestrzegano, aby w Wigilię nie kłócić się ze sobą oraz 
okazywać sobie wzajemnie życzliwość. Do dnia dzisiejszego 
przetrwał też przesąd, że jeżeli pierwszym gościem, który 
przybędzie w wigilijny poranek, będzie młody chłopiec, to 
przyniesie  on  naszemu  domowi  zapowiedź  szczęśliwego 
roku. Tradycyjne spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza 
dzielenie się opłatkiem, który w polskim obyczaju jest sym-
bolem pojednania i przebaczenia, a także znakiem przyjaźni 
i miłości. Opłatkiem dzielono się też symbolicznie z dusza-
mi zmarłymi. W tym celu kładziono go na dodatkowym ta-
lerzu,  który  stawiano  na  wigilijnym  stole.  Zwyczaj  ten
w wielu domach kultywuje się do dziś. Do tradycji należy 
również wspólne śpiewanie kolęd.

Najważniejszy moment wigilijnego dnia stanowi rodzin-
na wieczerza, do której siada się w gronie najbliższych. Jak 
karze  ludowy  obyczaj,  do  wigilijnego  stołu  należy  siadać 
według starszeństwa, aby i schodzić z tego świata w takiej 
samej kolejności. W tym dniu obowiązywał post bezmięsny, 
zaś  w pewnych regionach kraju  nawet  post  ścisły.  Wedle 
polskiej  tradycji  liczba  gości  podczas  wieczerzy  wigilijnej 
powinna być parzysta. Nie ma natomiast zgodności co do 
liczby wigilijnych potraw, których mogło być od pięciu aż 
do trzynastu. Przyjęło się, że ryba posiada szczególne miej-
sce na wigilijnym stole, ponieważ jej symbolika w Kościele 
katolickim jest niezwykle żywa. Ryby zawsze uchodziły za 
mitycznie  czyste  jadło,  w  odróżnieniu  od  „nieczystego” 
mięsa  zwierząt  ciepłokrwistych,  zaś  czterech  apostołów 
było rybakami. Każdej potrawy wigilijnej należy chociażby 
spróbować, aby jej nie zabrakło na stole w przyszłym roku. 
Nie należy również wstawać od stołu w trakcie posiłku. Za-
kaz ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do 
stołu. W wielu regionach istnieje przesąd, że w wieczór wi-
gilijny  woda  w źródłach  i  potokach zmienia  się  w wino, 
miód, a nawet złoto, lecz trwa to bardzo krótko i jest dane 
tylko osobom niewinnym i szczęśliwym. Po wigilijnej kola-
cji, najczęściej o północy w kościołach rzymskokatolickich 
rozpoczyna się  uroczysta msza,  zwana pasterką,  upamięt-
niająca oczekiwanie i modlitwę pasterzy, którzy zmierzali do 
Betlejem.  Odprawiana  o  północy,  otwiera  jednocześnie 
oktawę liturgicznych obchodów, które są związane z tajem-
nicą  Wcielenia.  Kolorem  liturgicznym  w  okresie  Bożego 
Narodzenia jest kolor biały.

„Polska Księga Tradycji”, 
Wydawca: Videograf, Chorzów 2012
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P O R A D Y  P R AW N E
Jakie zmiany funduje nam ustawodawca w 2013 r. 

w  zakresie  przepisów  prawa  pracy,  zwłaszcza 
zmierzające do zapobieżenia zwiększającemu się niżu 
demograficznemu? Oto niektóre z nich.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest w trak-
cie  opracowywania  nowych  rozwiązań  legislacyjnych
w  zakresie  urlopu  macierzyńskiego  i  dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jako no-
vum, przy czym wskazać należy, że nie wszystkie ko-
biety w ciąży obejmą te nowe regulacje prawne. Nowe 
rozwiązania w zakresie rodzicielstwa mają ułatwić ro-
dzicom sprawowanie opieki nad dziećmi a jednocze-
śnie skłonić ich do posiadania więcej dzieci albowiem 
jak wynika z statystyki wzrastający z roku na rok niż 
demograficzny staje się  dla Polaków poważnym pro-
blemem społecznym. 

Proponowane rozwiązania  przewidują  podwyższe-
nie dodatkowe wymiaru urlopu macierzyńskiego i do-
datkowego  urlopu  na  warunkach  urlopu  macierzyń-
skiego oraz wprowadzenie nowej instytucji w kodeksie 
pracy w postaci urlopu rodzicielskiego. Zważyć należy 
jednak,  że  proponowane  przez  Ministerstwo  Pracy
i  Polityki  Społecznej  nowe  rozwiązania  prawne  nie 
będą  dotyczyć  wszystkich  Polek,  albowiem  zmiany 
mają wejść w życie z dniem 1 września 2013 r., a także 
zmiany  te  będą  dotyczyć  rodziców  korzystających
z urlopu macierzyńskiego najpóźniej w  dniu wejścia
w życie  powyższych  zmian.  W projekcie  nowelizacji 
Kodeksu  pracy  proponuje  się  20  tygodni  urlopu 
macierzyńskiego,  sześć  tygodni  dodatkowego  urlopu 
macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Obecnie  urlop  macierzyński  trwa  20  tygodni,
w przypadku urodzenia jednego dziecka lub od 31 do 
37  tygodni  w  przypadku  porodu  mnogiego.  Projekt 
wyżej wymienionej nowelizacji zakłada wprowadzenie 
nowej instytucji -  urlopu rodzicielskiego. Łączny wy-
miar  urlopu  macierzyńskiego,  dodatkowego  urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wyniesie 
52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. 
Urlopy te  będą musiały  być  wykorzystywane  bezpo-
średnio  jeden  po  drugim.  Dodatkowy  urlop  macie-
rzyński oraz urlop rodzicielski udzielane mają być na 
wniosek pracownika i będą mieć charakter dobrowol-
ny. Urlop rodzicielski ma wynosić maksymalnie do 26 

tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie. Korzystanie z niego byłoby możliwe 
wyłącznie  bezpośrednio  po  wykorzystaniu  pełnego 
wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli 
wniosek  o udzielenie  urlopu rodzicielskiego zostanie 
złożony 14 dni przed datą porodu to wówczas wyso-
kość  zasiłku  macierzyńskiego  przez  cały  czas  jego 
trwania  wyniesie  80%  wymiaru  podstawy  zasiłku.
W sytuacji natomiast podjęcia decyzji przez pracowni-
ka  o  korzystaniu  z  urlopu  rodzicielskiego  w  trakcie 
trwania urlopu macierzyńskiego zasiłek z tego tytułu 
wyniesie 60%. Kobieta która natomiast nie skorzysta
w ogóle  z urlopu rodzicielskiego będzie  otrzymywać 
100%  zasiłku.  Ponadto  pracownik  może  w  każdej 
chwili zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i powró-
cić do pracy.  Należy również wspomnieć, że proponu-
je się możliwość skorzystania z powyższego rocznego 
urlopu  macierzyńskiego  tj.  urlopu  macierzyńskiego
w wymiarze 20 tygodni,  dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze sześciu tygodni i urlopu rodzi-
cielskiego – nowej instytucji – w wymiarze 26 tygodni 
tylko  dla  kobiet,  które  były  objęte  ubezpieczeniem 
przez okres co najmniej 9 miesięcy przed  urodzeniem 
dziecka. 

Polityka prorodzinna przejawia się również w tym, 
że aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianą prze-
pisów o czasie pracy, których celem jest wprowadzenie 
elastycznego  organizowania  obowiązków  pracowni-
czych.  Proponuje  się  możliwość uzgodnienia  miedzy 
pracownikiem a pracodawcą  ruchomego czasu pracy, 
co  oznacza,  że  można  by  uzgodnić  z  pracodawcą, 
możliwość rozpoczynania pracy o różnej godzinie np. 
przybycia do pracy na godz. 900 zamiast na godz. 800 

bo np. pracownik musi dziecko odwieźć do przedszko-
la, czy udać się do lekarza itp. A więc pracodawca bę-
dzie mógł określić  rozkład czasu pracy przewidujący 
różne godziny rozpoczęcia pracy przez pracownika lub 
określić przedział czasowy, w ramach którego pracow-
nik  powinien  podjąć  wykonywanie  swoich  obowiąz-
ków pracowniczych. Takie rozwiązanie miałoby zasto-
sowanie  na pisemny wniosek pracownika.  Prace nad 
tym zagadnieniem nadal  trwają  i  oby zakończyły  się 
sukcesem dla pracowników.

Daniel Kajda

K U L I N A R N I E . . .
Śledzie w sosie śliwkowym

Składniki: Opakowanie filetów śledziowych w zale-
wie z oliwą, 2 opakowania suszonych śliwek, filiżanka 
migdałów, 4 łyżki oliwy, sok z ½ cytryny, szczypta cu-
kru, zielenina, plastry cytryny do dekoracji.

Sposób przyrządzania:  Filety  rozkładamy na  war-

stwie bibuły, by odsączyć oliwę. Śliwki moczymy w let-
niej  wodzie  przez  godzinę,  migdały  parzymy  wrząt-
kiem, obieramy ze skórki, najładniejsze odkładamy do 
przybrania półmiska, pozostałe grubo siekamy. Śliwki 
gotujemy w wodzie,  w której  się  moczyły  (10  –  12 
min.), przecieramy przez sito, łączymy z oliwą, migda-

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

porady



26

łami, doprawiamy do smaku solą, cukrem oraz sokiem 
z cytryny.  Filety kroimy wzdłuż na połowę, zwijamy
w ciasny  rulonik,  spinamy wykałaczką,  układamy na 
głębokim półmisku i polewamy sosem. Szczelnie przy-
kryte,  wstawiamy  do  lodówki  na  godzinę  lub  nieco 
dłużej. Przed podaniem usuwamy wykałaczki, przybie-
ramy plastrami cytryny i zieleniną.

Schab ze śliwkami
Składniki: 1 kg młodego schabu bez kości, 20 dag 

suszonych śliwek bez pestek, oliwa do smażenia, sól, 
pieprz,  mąka  krupczatka  do oprószenia  schabu,  sok
z dużej cytryny, szklanka soku z jabłek.

Sposób przyrządzenia: Wytarty wilgotną, skropioną 
octem  ściereczką  schab  nacieramy  solą  i  pieprzem, 
oprószamy mąką i smażymy na rozgrzanej oliwie, ru-
mieniąc ze wszystkich stron. Przekładamy do wysma-
rowanej tłuszczem brytfanny, polewamy sokiem z ja-
błek wymieszanym pół na pół  z wodą (4 łyżkami), 
wstawiamy do średnio nagrzanego piekarnika, często 
polewając sokiem z wodą i przewracając mięso na dru-
gą stronę. Gdy schab będzie prawie miękki, wkładamy 
do  wytworzonego  sosu  wypłukane  śliwki,  a  mięso 
skrapiamy sokiem z  cytryny,  brytfannę  przykrywamy
i trzymamy w piekarniku przez 5 min., następnie wyłą-
czamy dopływ ciepła i pozostawiamy, aby w cieple po-
łączyły  się  wszystkie  smaki.  Zimne  mięsa  kroimy w 
cienkie plastry, układamy na przybranym zieleniną pół-
misku,  przybieramy  uprażonymi  śliwkami,  podajemy
z pikantnym sosem lub z sałatką.

Schab ze śliwkami

Karp z pieczarkami
Składniki: żywy karp o wadze do 1,5 kg, 1 kg. pie-

czarek,  2  cebule,  marchew,  korzeń  pietruszki,
½ szklanki czerwonego, wytrawnego wina, 2 szklanki 
rosołu, sól , pieprz, przyprawa do ryby, 2 łyżki masła.

Sposób przyrządzania: Karpia myjemy, pozostawia-
my w całości, usuwamy oczy, odsączamy, wnętrze  na-
cieramy solą i przyprawami. Część pieczarek dzielimy 

na kawałki i wraz z łyżką masła wkładamy do wnętrza 
ryby, zszywamy lub spinamy szpadkami. Do rynienki 
wlewamy rosół, dodajemy rozdrobnione warzywa i ce-
bulę, zagotowujemy. Do gotującego się wywaru wkła-
damy karpia,  dodajemy wino, naczynie przykrywamy, 
stawiamy na niewielkim ogniu i gotujemy przez 20 min 
– ryba powinna być przykryta płynem, który powinien 
tylko lekko „mrugać” (karp powinien być miękki, ale 
nie rozgotowane).

Pozostałe  pieczarki  podsmażyć  na  maśle,  gdy za-
czną zmieniać kolor, oprószamy solą i pieprzem. Gdy 
karb będzie miękki,  wykładamy łopatką na wygrzany 
półmisek, obkładamy pieczarkami, wstawiamy do cie-
płego piekarnika. Wytworzony sos przecieramy przez 
sito lub rozbijamy w malakserze, gdy trzeba, lekko za-
gęszczamy i przyprawiamy do smaku. Częścią sosu za-
lewamy rybę, pozostały wlewamy do sosjerki. Podaje-
my z dodatkiem grubego makaronu i surówki z tartej 
marchwi z chrzanem.

Ciasto makowe z kremem
Składniki:  Ciasto:  szklanka  mąki  pszennej,  pół 

szklanki  mąki  ziemniaczanej,  szklanka  cukru,  6  jaj,
2 łyżeczki proszku do pieczenia, sok i otarta skórka z 
cytryny.

Masa makowa: 1,5 szklanki maku, 2 szklanki mleka, 
szklanka cukru,  2 łyżki miodu, 6 jaj, 2 łyżki bułki tar-
tej, po 5 dag rodzynek i posiekanych orzechów wło-
skich.

Krem migdałowy: 20 dag masła, pól szklanki cukru 
pudru, 2 opakowania budyniu waniliowego, 2 łyżki cu-
kru, 2 szklanki mleka, 5 dag zmielonych migdałów. 

Mleko wlać do rondla, wsypać mak, mieszając zago-
tować,  wystudzić,  osączyć  na  sicie  wyłożonym ście-
reczką, dwukrotnie zemleć. Jaja utrzeć z cukrem na ko-
gel-mogel i ucierając – dodać mak, miód i tartą bułkę, 
wsypać rodzynki orzechy. 

Oddzielić  białka  od żółtek,  białka  ubić  z solą  na 
pianę.  Żółtka utrzeć z cukrem oraz sokiem i  skórką
z cytryny na puszystą masę, delikatnie (łyżką) połączyć 
z pianą, a potem z dosypywaną porcjami jedną i drugą 
mąką,  wymieszaną z proszkiem do pieczenia.  Ciasto 
wlać do formy wyłożonej papierem do pieczenia, przy-
kryć równą warstwą masy makowej,  wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 200oC i piec ok. 45 min.

Zagotować  1,5  szklanki  mleka  z  cukrem,  zdjąć
z ognia i wymieszać z budyniem rozprowadzonym po-
zostałym mlekiem i  z  migdałami,  ponownie  zagoto-
wać. Masło utrzeć z cukrem pudrem na masę i – ucie-
rając  –  dokładać  porcjami  zimny  budyń.  Ciasto  po-
smarować kremem.

Przedruk: „Kuchnia Polska - 1001 przepisów”
Ewa Aszkiewicz, Wydawnictwo: Publicat
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Na Skrzycznem najwyższym szczycie Beskidu Śląskiego

W Muzeum Browaru w towarzystwie przewodnika Miniaturowe budowle zachwyciły uczestników

Restauracja „Bajkowy Zamek” Uśmiechnięci „miłośnicy podróży”
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Laureaci Publicznego Gimnazjum w Łubnicach w towarzystwie władz samorządowych

Kinga Górnicz - PSP w Łubnicach „Puszek maluszek” w wykonaniu Szymona Żarkiewicza
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