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Redakcja kwartalnika „Nowiny Łubnickiej Gminy”
oraz osoby współpracujące z redakcją, które poświęciły
swój cenny czas na tworzenie tego numeru, życzą świąt

pełnych miłości, w prawdziwie wiosennym nastroju,
smacznego jajka i pogody ducha, oraz czerpania radości

z czytania naszej gazety, nie zapominając oczywiście
o mokrym dyngusie!

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami raz na kwartał,
a nasza gazeta to setki minut pracy, dlatego życzymy

zarówno naszej redakcji, jak i Wam tego, by nie zabrakło
Wam natchnienia w życiu prywatnym, jak i zawodowym! 
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PROMESA DLA GMINY ŁUBNICE

Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice tuż po otrzymaniu promesy

15 marca 2013 r. Wójt Gminy Łubnice Anna Graj-
ko  odebrała  w Świętokrzyskim Urzędzie  Wojewódz-

kim promesę o wartości 300 tys. zł z przeznaczeniem 
na odbudowę dróg gminnych, zniszczonych w wyniku 
powodzi w 2010 roku. Dotacja zostanie udzielona na 
podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu te-
rytorialnego,  po  przekazaniu  przez  nią  wojewodzie 
świętokrzyskiemu stosownych dokumentów wymaga-
nych  przez  Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji,
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  31  maja  br. 
Promesy  samorządowcom  wręczyli  wicewojewoda 
Grzegorz Dziubek wraz z dyrektorem Departamentu 
ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Ad-
ministracji i Cyfryzacji Zbigniewem Świrczem. Ogólna 
kwota  na  w/w cel  to 30 mln  680 tys.  zł,  trafiła  do
9 powiatów i 49 gmin województwa świętokrzyskiego. 
Dla powiatu staszowskiego przypadł 1 mln zł z prze-
znaczeniem  na  odbudowę  dróg  powiatowych,  a  dla 
gmin powiatu 2 mln 225 tys. zł. 

Aneta Śmiszek

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 2013 r. 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łubnicach realizowany jest pro-
jekt systemowy pn. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa 
bezrobotnych w gminie Łubnice’’. Projekt współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską Funduszu Społecz-
nego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki,  Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji  przez  Ośrodki  Pomocy  Społecznej”.  Projekt 
skierowany jest do osób bezrobotnych, rolników, osób 
nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych i niezareje-
strowanych  w  PUP,  pozostających  bez  zatrudnienia, 
poszukujących  pracy,  ubogich,  często  niezaradnych 
życiowo,  klientów  pomocy  społecznej  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym,  mieszkańców  Gminy 
Łubnice.  Osoby  chętne  do  udziału  w  projekcie 
proszone  są  o  kontakt  z   Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej  w  Łubnicach  (pokój  Nr  5)  w  nieprze-
kraczalnym terminie do końca marca 2013 r.

Liczba miejsc ograniczona. W ramach projektu zor-
ganizowane  zostaną  m.in.  warsztaty  z  doradcą 
zawodowym,  aktywizacja  społeczna  z  psychologiem, 
kursy dopasowane do potrzeb i  preferencji  uczestni-
ków projektu, bezpłatne szkolenia oraz wypłata zasił-
ków celowych m.in. na zwrot kosztów dojazdu.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Krystyna Barszcz

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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USTAWA ŚMIECIOWA – CO NOWEGO?
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 
1 stycznia 2012r. nakładając na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychcza-
sowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finan-
sowania,  odbierania i  zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla miesz-
kańca Gminy Łubnice? W roku 2013 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do 1 lipca 2013r. Rada Gminy 
jest zobowiązana do podjęcia uchwał w sprawie stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, szczegółowych zasad ich ponoszenia oraz wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Opłata będzie 
zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Mieszkań-
cy nie będą podpisywać indywidualnych umów z podmiotami uprawnionymi do 
wywozu odpadów komunalnych. Będą za to obowiązkowo składać do Urzędu 
Gminy deklarację o wysokości  opłaty  za gospodarowanie  odpadami.  Obecnie 
obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych przez podmiot upraw-
niony zachowują ważność do 30 czerwca 2013r.  1 lipca 2013r.  wejdą w życie 
uchwały Rady Gminy. Gmina zorganizuje przetarg na odbieranie odpadów od 
właścicieli  nieruchomości  i  podpisze  umowę  z  wybranym  przedsiębiorcą.
W  ten  sposób  zapewni  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian zacznie pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzania nowe-
go systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice będą 
zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Leszek Ziółek

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA SESJA RADY GMINY
Święta Bożego Narodzenia to czas pokoju, pojed-

nania i radości, ale także czas spotkań przy wspólnym 
stole w gronie najbliższych osób. To bardzo często je-
dyna okazja w roku aby porozmawiać, zażegnać kon-
flikty oraz złożyć świąteczne życzenia w wyjątkowej at-
mosferze. Taki właśnie podniosły i szczególny charak-
ter  miała sesja  świąteczno–noworoczna Rady Gminy 
Łubnice jaka odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Centrum 
Kultury. Witając serdecznie wszystkich obecnych uro-
czystą sesję otworzył  Marian Komasara  Przewodni-
czący Rady Gminy Łubnice. W swoim przemówieniu 
przedstawił informacje związane z realizacją budżetu, 
podziękował wszystkim tym, którzy pracowali w mija-
jącym roku na rzecz naszej gminy, a także w imieniu 
własnym oraz  Rady  Gminy  złożył  najserdeczniejsze 
życzenia na nadchodzący Nowy Rok. 

Uczestnicy świąteczno-noworocznej sesji

Następnie głos zabrała Anna Grajko Wójt Gminy 
Łubnice,  która poinformowała zebranych o wykona-
nych  i  planowanych  inwestycjach.  Kontynuując,  po-
dziękowała wszystkim za dobrą współpracę i zaanga-
żowanie w rozwój naszej gminy oraz złożyła obecnym 
życzenia  wszelkiej  pomyślności  na  kolejny  2013 rok. 
Na zakończenie swojego wystąpienia przekazała uro-
czyście kluczyki do samochodu ratowniczo – gaśnicze-
go na ręce Józefa Dulęby Prezesa OSP Łubnice. Sa-
mochód ten to STAR GBA 2/30, który do tej pory 
służył podczas akcji PSP w Staszowie. Nowy nabytek
z  pewnością  przyczyni  się  do  jeszcze  szybszych
i  sprawniejszych  akcji  ratunkowych  jednostki  OSP 
Łubnice,  których miejmy nadzieję  w przyszłości  bę-
dzie jak najmniej. Jako następni głos zabrali zaproszeni 
goście w osobach: Grzegorz Ciepiela Komendant Po-
wiatowy  PSP  w Staszowie,  Andrzej  Kruzel  Starosta 
Powiatu  Staszowskiego,  Mieczysław  Gil  Senator  RP, 
Michał Skotnicki Wicestarosta Powiatu Staszowskiego 
- oraz ks. Krzysztof  Serafin proboszcz parafii p.w. Ap. 
Piotra i Pawła w Beszowej. Na zakończenie części ofi-
cjalnej  wszyscy  uczestnicy  spotkania  podzielili  się 
opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia. Dopeł-
nieniem  uroczystej  sesji  były  kolędy  w  wykonaniu 
uczennic Klaudii  Łach,  Dominiki  Stolickiej  i  Małgo-
rzaty  Hynek.  W specjalnym  zimowo  –  świątecznym 
układzie  tanecznym  zadebiutowała  grupa  najmłod-
szych dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne pod 
kierunkiem dyrektora Centrum Kultury – Aleksandry 
Stachniak.

Aneta Śmiszek
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BUDŻET 2013 DOCHODY
Dział Rozdział Treść Dochody 

ogółem
dochody 
bieżące

dochody 
majątkowe

1 2 4 5

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

493900 493900

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

695955 695955

O10 O1010 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 440000 440000

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

2000 2000

400 40002 Wpływy z usług 380000 380000
700 70005 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40000 40000

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

289400 289400

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

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

80000 80000

751 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 748 748

756 75601 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3000 3000
756 75615 Podatek od nieruchomości 161039 161039
756 75615 Podatek rolny 2843 2843
756 75615 Podatek leśny 20361 20361
756 75615 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100
756 75616 Podatek od nieruchomości 147100 147100
756 75616 Podatek rolny 316000 316000
756 75616 Podatek leśny 14000 14000
756 75616 Podatek od środków transportowych 26326 26326
756 75616 Podatek od spadków i darowizn 5000 5000
756 75616 Wpływy z opłaty targowej 250 250
756 75616 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30000 30000
756 75616 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000 5000
756 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 10000 10000
756 75618 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2000 2000

756 75618 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 77160 77160

756 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu 31000 31000
756 75621 Podatek dochodowy od osób fizycznych 880580 880580
756 75621 Podatek dochodowy od osób prawnych 3000 3000
758 75801 Subwencje  ogólne z budżetu państwa 3449599 3449599
758 75807 Subwencje  ogólne z budżetu państwa 3285442 3285442
758 75814 Pozostałe odsetki 50000 50000
758 75831 Subwencje ogólne z budżetu państwa 97542 97542

852 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2012517 2012517

852 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4728 4728

852 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 5060 5060
852 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 66953 66953
852 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 41332 41332
852 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 47317 47317
852 85228 Wpływy z usług 2000 2000
852 85295 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin 59882 59882
900 90003 Wpływy z usług 25000 25000
900 90019 Wpływy z różnych opłat 5000 5000

Dochody ogółem 13366100 11846845 1519255

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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BUDŻET 2013 WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan na 

2012 r. z tego:

Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

O10 Rolnictwo i łowiectwo 1217377 6377 1211000
O10 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1211000 1211000
O10 Izby rolnicze 6377 6377
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 311390 311390
400 40002 Dostarczanie wody 311390 311390
600 Transport i łączność 412400 212400 200000
600 60016 Drogi publiczne gminne 412400 212400 200000
720 Informatyka 340488 340488
720 72095 Pozostała działalność 340488 340488
750 Administracja publiczna 1970400 1970400
750 75011 Urzędy Wojewódzkie 56966 56966
750 75022 Rady Gmin 130000 130000
750 75023 Urzędy Gmin 1700434 1700434
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10000 10000
750 75095 Pozostała działalność 73000 73000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 748 748
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 748 748
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 96195 96195
754 75412 Ochotnicze straże pożarne 67368 67368
754 75421 Zarządzanie kryzysowe 28827 28827
758 Różne rozliczenia 100000 100000
758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000
801 Oświata i wychowanie 5200420 5200420
801 80101 Szkoły podstawowe 2889960 2889960
801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 400400 400400
801 80110 Gimnazja 1455630 1455630
801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240890 240890
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16500 16500
801 80148 Stołówki szkolne 162090 162090
801 80195 Pozostała działalność 34950 34950
851 Ochrona zdrowia 31000 31000
851 85153 Zwalczanie narkomanii 5000 5000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26000 26000
852 Pomoc społeczna 2729292 2729292
852 85202 Domy pomocy społecznej 130000 130000

852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 2012517 2012517

852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia  rodzinne 9788 9788

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 106953 106953
852 85216 Zasiłki stałe 41332 41332
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 266970 266970
852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 51850 51850
852 85295 Pozostała działalność 109882 109882
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35240 35240
854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35240 35240
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 592150 592150
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15000 15000
900 90002 Gospodarka odpadami 232150 232150
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 340000 340000
900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5000 5000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320000 320000
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50000 50000
921 92113 Centra Kultury i Sztuki 235000 235000
921 92116 Biblioteki 35000 35000
926 Kultura fizyczna 9000 9000
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9000 9000

Ogółem wydatki 13366100 11614612 1751488
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ROZMOWA Z REGIONALNYM ARTYSTĄ
KRZYSZTOFEM JANCZYKIEM

Krzysztof Janczyk – człowiek orkiestra

Krzysztof  Janczyk urodził się w Nowej Dębie, woj. 
podkarpackie. „Szkoła szybko jak innym zleciała, człek 
choć orzeł,  nie wzleciał wysoko” jak pisze w swoim 
życiorysie. Od 1978 roku związany z Połańcem i Elek-
trownią,  w  której  pracował  do  17  grudnia  2002  r. 
Obecnie mieszka w Łubnicach, a jak sam mówi czaso-
wo zameldowany (od maja do października) w ukocha-
nych Bieszczadach, po których depta już 30 lat i ciągle 
o nich pisze, pisze, pisze… jeżdżąc tam z potrzeby ser-
ca. W swoim dorobku ma śpiewnik zawierający zbiór 
tekstów piosenek „Śpiewanie moje” wydany w 2003 r. 
przy  współpracy  Towarzystwa  Kościuszkowskiego
w Połańcu.

Czym dla Pana jest pisanie?
Piszę ku radości dla innych i samego siebie, bardzo 

to lubię i cieszę się z tego, co robię. „Ludzie żyją tyle, 
ile się o nich pamięta” dlatego chciałbym, żeby coś po 
mnie zostało, aby osoby czytające kiedyś moje wiersze 
lub śpiewające piosenki wspomniały, że był taki ktoś. 

Czy  są  jakieś  zasady,  które  przyświecają  Panu
w życiu?

Tak, moje motto życiowe brzmi „Boso, ale w ostro-
gach” Stanisława Grzesiuka, które podkreśla jak wiele 
znaczą w życiu takie wartości jak honor, godność, siła 
charakteru oraz przebojowość w działaniu.

Skąd u Pana taka wielka pasja do pisania i tworze-
nia? Czy w rodzinie był ktoś, kto również się tym pa-
sjonował?

Tak,  mój  dziadek  był  urzędnikiem  państwowym
w gminie w Nowej Dębie i też pisał Ale były to bar-
dziej zaproszenia na śluby, wesela, chrzciny i różnego 
rodzaju  rymowanki.  Tato  nie  pisał,  ale  gdyby  tylko 
chciał,  to  też  miał  do tego predyspozycje.  Tak więc 

odziedziczyłem to trochę po jednym jak i po drugim.

Jak z pewnością czytelnicy zauważyli, wielokrotnie 
w naszym kwartalniku zamieszczaliśmy i  mamy na-
dzieję  dalej  zamieszczać  wiersze  Pana  autorstwa. 
Skąd czerpie Pan swoje pomysły i co stanowi inspira-
cję?

Pomysły  można  czerpać  zewsząd.  Inspiruje  mnie
i skłania ku refleksji życie oraz wszystko co mnie ota-
cza, czasem drzewo, słońce, toczące się wokół wyda-
rzenia i działania. Jeśli, jak to się mówi „przyjdzie do 
mnie wena i siądzie na lewym ramieniu” po prostu pi-
szę. Uważam, że talenty, które Pan Bóg rozdawał i jaki 
się dostało trzeba dobrze wykorzystywać. 

W Pana tekstach domi-
nuje  temat  Wileńszczyzny 
a  zwłaszcza  Solecznik, 
skąd  zainteresowanie  wła-
śnie tym rejonem?

Po  raz  pierwszy  Wi-
leńszczyznę  odwiedziłem 
za namową mojego przyja-
ciela  z Połańca Mieczysła-
wa Machulaka, który ją po-
kochał i z radością odwie-
dza. Jest on autorem książ-
ki   „W stronę  Solecznik”, 
której  pierwsze  wydanie 

ukazało się w 2002 roku. 
Do chwili obecnej byłem na Wileńszczyźnie kilka-

naście razy, do 13 liczyłem, a potem już przestałem. Je-
śli się tam jest, to człowiek inaczej Polskę odbiera, ina-
czej widzi tą naszą ojczyznę. Z pewnością takich tek-
stów  nie  udałoby  się  napisać  będąc  tutaj.  Z  tamtej 
strony Polska wygląda inaczej, inaczej się ją odbiera. Są 
to, jak to się mówi, piosenki lub wiersze pisane sercem. 
Pierwsza piosenka o Solecznikach jaką napisałem to 
tzw. nieformalny hymn miasta Soleczniki.  Współpra-
cuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Solczanie”, dla które-
go  pisze  teksty  piosenek.  Zespół  ten  działa  już  od 
1987 r.,  występuje na Litwie, na Białorusi,  w Polsce,
w Niemczech. W grudniu 2012 r. z okazji Jubileuszu 
25–lecia  działalności  artystycznej  zespołu  powstała 
kolejna piosenka Polonez Jubileuszowy. 

Co poza pisaniem lubi Pan robić w wolnym czasie?
W wolnych chwilach zajmuję się rzemiosłem arty-

stycznym, wykonuje wszelkiego rodzaju kwietniki, me-
ble ogrodowe, szafki, regaliki, altanki wszystko to na 
własny użytek. Pasjonuje mnie również gotowanie, lu-
bię jeść i lubię gotować, czego przykładem jest fakt, iż 
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kilka lat temu sam przygotowałem wesele w Bieszcza-
dach dokładnie w Wetlinie na 120 osób. Byłem wtedy 
„szefem całego zamieszania” i co najważniejsze udało 
się. Poza tym lubię grać na gitarze i śpiewać. Najlep-
szym dowodem tego jest to, że byłem członkiem kape-
li podwórkowej w Połańcu a jeszcze wcześniej solistą 
kapeli „Ferajna Macieja” w Nowej Dębie. Wtedy to za-
jeliśmy III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
Podwórkowych  w  Przemyślu.  Zdobyliśmy  nagrodę 
Centralnej Rady Związków Zawodowych i wyjechali-
śmy na dwa tygodnie do Związku Radzieckiego, a co 
tam się  działo,  o  ludzie  kochani…Odessa,  Moskwa, 
Mińsk, Wilno, Leningrad …kapitalna sprawa!

Chyba nie ma osoby, która nie kojarzyłaby Pana
z kabaretem?

Rzeczywiście piszę teksty kabaretowe i bardzo lubię 
pożartować, a wzięło się to z rajdów, ognisk i różnego 
rodzaju  imprez  na  których  często  występowałem
w  roli  gawędziarza  i  wodzireja.  Kiedy  pracowałem 
jeszcze w Elektrowni Połaniec mieliśmy swój kabaret, 
którym obstawialiśmy różne święta np. Dzień Kobiet, 

święta  elektrowniane,  państwowe  itp.  Pisałem wtedy 
również  bajki  dla  dzieci,  były  to teksty  pisane  wier-
szem.  Bajki  te  później  prezentowaliśmy  przy  okazji 
Choinki dla dzieci. Były to występy w odpowiednich 
strojach  pożyczanych  z  teatru  w  Tarnowie,  trwające 
nawet po 40 minut. 

Czy na zakończenie chciałby Pan powiedzieć coś 
naszym czytelnikom?

Najważniejsze,  że  mimo upływu lat  nie  opuszcza 
mnie dobry humor, chce mi się pisać, chce mi się żyć. 
Jestem urodzonym optymistą, co pomaga mi w two-
rzeniu. Jestem pełen radości, że właśnie tu w Łubni-
cach  spotkałem osoby  dzięki  którym osiągnąłem to
z czego jestem bardzo usatysfakcjonowany i którym za 
to co dla mnie zrobili serdecznie dziękuję.

Dziękujemy za rozmowę oraz aktywny udział w ży-
ciu kulturalnym na terenie  naszej  gminy.  Niech na-
stępne lata będą pasmem radości i weny twórczej.

Redakcja kwartalnika
Nowiny Łubnickiej Gminy

Soleczniki

I. Tam gdzie Lidzka jest Równina
Gdzie swe wody Solcza toczy
Jest kochana ma kraina
Zakątek Litwy uroczy

Ref. W Solecznikach to znajdziesz co trzeba
W Solecznikach są słoneczni ludzie
Bo z Solecznik jest bliżej do nieba
W Solecznikach słońce świeci dłużej.

II. Tu się czujesz jak w rodzinnym kraju
Tu się znaki polskości szanuje
Tu na dłoni Ci serce podają
W Solecznikach to Polskę się czuje

III. Tutaj jest powietrze polskie
I historii są pomniki
Wszystko bliskie jest i swojskie
To są nasze Soleczniki.

IV Tu Mickiewicz w centrum miasta
Na cokole zadumany
Marzy mu się wolna Polska?
Puste stepy, czy kurhany

Wiosna

Bocian na gnieździe klekocze,
Chór żab rechocze gdzieś w stawie
Są ciepłe dni, ciepłe noce,
A Wiosna stąpa po trawie

Po śnie zimowym już ziemia
Spod śniegu zerka ciekawie,
Co też na górze się zmienia,
A Wiosna stąpa po trawie.

Skowronek wysoko dzwoni,
Kwiatek rozkwitł już prawie
Bez majowy się płoni,
A Wiosna stąpa po trawie.

Słońce wysoko na niebie
Radość wszystkim rozdaje,
Ty mnie kochasz, ja ciebie
I Wiosna z nami zostaje. 
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„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega  Pożarom” -  pod takim ha-
słem 21 marca 2013 r. w Centrum Kultury w Łubni-
cach odbyły się  eliminacje do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Celem 
turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowa-
nie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczegól-
ności służy upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży 
zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności  posługiwania  się  podręcznym  sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i trady-
cji  ruchu strażackiego.  W eliminacjach wzięło udział 
13 uczniów w dwóch grupach wiekowych: szkoła pod-

stawowa i  gimnazjum. Po ocenie testu rozwiązanego 
przez uczestników, komisja w składzie: st. kap. Dariusz 
Ciemiński - Przewodniczący,  Agnieszka Reczek - Se-
kretarz, Józef  Dulęba - Członek, Piotr Stolicki – Czło-
nek,  podała  kolejność  zajętych  miejsc.  W  bieżącym 
roku najwyższym poziomem wiedzy w poszczególnych 
grupach wiekowych wykazali się:

Szkoła Podstawowa:
I miejsce Dawid Sadłocha
II miejsce Kamil Rybak
III miejsce Marcin Wolak, Dawid Cichoń, 

Aleksandra Głuc
Gimnazjum
I miejsce Jan Wójtowicz
II miejsce Magdalena Augustyn
III miejsce Szymon Kozioł

Zwycięzcy  turnieju  otrzymali  nagrody  książkowe 
oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminną 
Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Łubnicach. Dziękujemy za udział wszystkim uczest-
nikom oraz nauczycielom za przygotowanie zawodni-
ków do turnieju. Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych będą reprezentować gminę na szczeblu po-
wiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej,  który odbędzie się 11 kwietnia br. o godz. 1000

w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
Życzymy dalszych sukcesów!

Aneta Śmiszek

SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Rolnicze grupy producenckie
W dobie wolnego rynku, pojedynczym producen-

tom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wyma-
ganiom odbiorców produktów  rolnych.  Zrzeszonym 
łatwiej  utrzymać mocną pozycję i  uzyskać przewagę. 
Wspólne  działanie  rolników zrzeszonych w grupach 
producenckich ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania, oraz do informacji rynkowej i naukowej. 
Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i do-
świadczeń. Większe i silniejsze organizacje producenc-
kie w warunkach konkurencji będą w przyszłości od-
grywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu rynków 
rolnych w Polsce. Krajowe oraz zagraniczne doświad-
czenia wykazują, że efekty ekonomiczne przy zespoło-
wym  działaniu  są  lepsze,  niż  przy  indywidualnym. 
Czynnikiem dodatkowo motywującym do zespołowe-
go działania są możliwości uzyskania dużej pomocy fi-
nansowej z budżetu państwa i budżetu Unii Europej-
skiej.  Solidarność  rolników  indywidualnych,  której 
koło powstało w naszej gminie zachęca do tworzenia 
grup producenckich, a osobom zainteresowanym chęt-
nie służy pomocą prawną. Związek jako jedyny posia-
da  swojego  przedstawiciela  w  Brukseli,  co  znacznie 
ułatwi  uzyskanie  pomocy  unijnej.  Cały  czas  można 
składać  wnioski  o  dofinansowanie  grup  producenc-

kich. W naszym województwie z powodzeniem działa-
ją grupy producenckie m.in. „Rolnictwa ekologiczne-
go”, „Producentów owoców i warzyw”, „Producentów 
trzody chlewnej” itp. Zachęcamy więc do odważniej-
szego działania.

Aktualności
Znamy  terminy  składania  wniosków  z  PROW. 

Ubiegać się można o dofinansowania z dwóch działań.
1.  Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw.  Na 

każde stanowisko pracy można uzyskać 100 tys PLN. 
Termin składania wniosków 15 – 26 kwiecień.

2. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leśnej. Termin składania wniosków 13 – 
24 maja.

Cały  czas  można  składać  wnioski  na  korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych płat-
ności  z  tytułu  „Ochrona  siedlisk  lęgowych  ptaków 
chronionych” muszą w najbliższym czasie przeprowa-
dzić obserwację ornitologiczne.  „Solidarność” RI jak 
co roku przymierza się do organizacji letniego wypo-
czynku dla dzieci rolników. Zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.

Jolanta Wójtowicz
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BIAŁA SZKOŁA W WIŚLE OCZAMI NAUCZYCIELA

„Z kopyta kulig rwie...”

Od 1 do 15 grudnia 2012 roku czterdziestocztero-
osobowa grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Budziskach wraz z opiekunami: Teresą Krzy-
stek, Teresą Stawecką, Anną Pawlik, Agnieszką Telką
i  Anną  Nowakowską-Gromny  przebywała  na  Białej 
Szkole w Wiśle. Pobyt w Wiśle na turnusie edukacyj-
no-wypoczynkowym zorganizowanym dzięki Fundacji 
ING Dzieciom, był niezwykły doświadczeniem nie tyl-
ko z punktu widzenia uczniów, ale również nauczycieli. 
Dla  mnie,  jako  polonisty  szczególnie  ważne  było 
obcowanie  z  tamtejszą  kulturą,  tradycjami  i  historią. 
Dzięki temu, czego mogliśmy posłuchać i obejrzeć na 
własne oczy okazało się to harmonijnym połączeniem 
teorii  z  praktyką,  co  naturalnie  sprzyja  efektywności 
procesu dydaktycznego. Niezwykle cenna była wizyta 
w trójwsi, w Chacie Kawuloka, gdzie mogliśmy posłu-
chać  wspaniałych  opowieści  ubranych  w  miejscową 
gwarę. Podobnie zachwycił nas gawędziarz w Konia-
kowie, przeplatając humorystyczne bajanie z przepięk-
ną grą na ludowych instrumentach, a wszystko okra-
szone  wspaniałą  sztuką  ludową  w  postaci  obrazów, 
rzeźb oczywiście  misternie  wykonanych koronek ko-

niakowskich. Na lekcjach języka polskiego mówiliśmy 
np.  o  regionalnych  strojach  ludowych,  tymczasem
w Muzeum w Wiśle mogliśmy takowe obejrzeć. Tam 
również zapoznaliśmy się z obróbką wełny, z tradycja-
mi i historią górali oraz z niezwykle ciężką pracą kowa-
la,  który  to  zawód  w  otaczającej  nas  rzeczywistości 
właściwie  już  odszedł  do  lamusa.  Wizyta  w  Chacie 
Chlebowej przybliżyła nam obyczaje związane z daw-
nym życiem na wsi.  Natomiast teraźniejszość wypeł-
nioną po brzegi historią ukazała wizyta w Pałacu Pre-
zydenckim i  zabytkowej,  drewnianej  kaplicy.  Obiekty
i trofea związane z Adamem Małyszem pozwoliły do-
strzec swego rodzaju dbałość o nasze dobra narodowe. 
Pragnę dodać, iż podobne odczucia, co do niezwykłej 
wartości pobytu w Wiśle mają pozostali opiekunowie 
turnusu. Kontakt z odmiennym klimatem, otoczeniem, 
przyrodą był cenny nie tylko dla nauczyciela przyrody. 
Wszechstronny rozwój dzieci obejmował również ta-
kie dziedziny jak wychowanie fizyczne, historia, muzy-
ka, sztuka. Jako wychowawca dostrzegłam również to, 
iż uczniowie poznawali się wzajemnie, integrowali mię-
dzy sobą i opiekunami, uczyli się współtworzyć grupę, 
radzić  sobie  w nowych sytuacjach,  wspólnie spędzać 
czas wolny, podporządkowywać się ogólnie ustalonym 
zasadom, czemu sprzyjała niezwykła atmosfera stwo-
rzona  przez  naszych  gospodarzy.  Ośrodek  „Regle” 
stworzył również doskonałe warunki do zajęć eduka-
cyjnych, które prowadzone w nowym otoczeniu oka-
zały  się  niezwykle  korzystne  dla  uczniów.  Okres 
dwóch tygodni spędzonych w Wiśle był czasem obfi-
tującym w nowe, niezwykłe doświadczenia, które zna-
cząco wzbogaciły zarówno młodzież, jak i nas nauczy-
cieli, za co serdecznie dziękujemy Fundacji ING Dzie-
ciom, jak również  wszystkim pracownikom Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Regle”.

Anna Nowakowska-Gromny

JASEŁKOWE WSPOMNIENIA …

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia

Rozpoczął się trudny czas – przed nami organizacja 
i przygotowania ,,Jasełek” bez uczniów, którzy przeby-

wają na ,,Białej szkole” w Wiśle. Na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Budziskach pozostało kilkoro 
pracowników placówki i to na ich barkach spoczywały 
przygotowania  tego  bożonarodzeniowego  spektaklu. 
Czy podołają? Od wielu lat staramy się pielęgnować tę 
jasełkową  tradycję. Spektakl, dekoracje, stroje, chore-
ografia i scenografia przedstawienia to niebanalne wy-
zwanie,  dlatego  w  tym  roku  podjęliśmy  się  zadania 
wręcz mozolnego.  Wyjeżdżający  uczniowie  do Wisły 
już w listopadzie wraz z jednym z organizatorów Panią 
Beatą Szczęsną przygotowywali się do występu śpiewa-
jąc kolędy i pastorałki, które mają zaprezentować po 
powrocie.  Chór nietypowy męsko – damski starał się 
podołać zadaniu. Okaże się , że był to strzał w dzie-
siątkę – głosy jak dzwony, a jaka aparycja. Nigdy nie 
przypuszczaliśmy, że to się sprawdzi. I jak tu nie wie-
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rzyć w cuda? 
Samo  przedstawienie  dość   w  nietypowy  sposób 

pokazane. Po lewej stronie sceny chór, centralnie usta-
wiona  szopka  z  postaciami:  Maryi,  Józefa,  królów, 
aniołów,   a  po prawej  stronie  stół,  który  nakrywają 
uczniowie klasy III – Karina, Wiktoria, Norbert i Kac-
per. To oni przy pięknie samodzielnie nakrytym stole 
przypominali zebranym, jakie należy pielęgnować zwy-
czaje i tradycje świąteczne związane ze Świętami Boże-
go  Narodzenia,  a  chór  uświetniał  całą  uroczystość. 
Wśród młodych aktorów byli uczniowie klas 0– 6. 

Spotkanie w szopce

Aby przedstawienie się odbyło prosiliśmy o pomoc 
rodziców,  którzy  nigdy  nie  odmówili  nam  pomocy 
przy  organizacji  powyższego  przedsięwzięcia.  Wraz
z nami wycięli mnóstwo gwiazdek, aniołków  przygo-
towywali  choinki  z  bibuły,  dekorowali  salę.  W miłej
i  cudownej  atmosferze  spędziliśmy czas  oczekiwania
i przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Dzięki nim między innymi mógł powstać ten 
spektakl,  a  występy oglądali  Pani  wójt  Anna Grajko, 
przedstawiciele  Urzędu  Gminy  w  Łubnicach  Pani 
Księgowa Danuta Lasota, Pan Sekretarz Leszek Ziółek 
oraz Przewodniczący Pan Marian Komasara.  Obecni 
byli na naszej  uroczystości Nauczyciele emeryci oraz 
Ojciec Jerzy Kępiński,  Radni – Henryk Polak i Woj-
ciech Skiba, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie. Rodzi-
ce, którzy swój wolny czas spędzali wraz z organizato-
rami na terenie szkoły stworzyli w przeciągu dwóch ty-
godni niesamowitą scenerię, którą inni podziwiali pod-
czas występu.  Zatem czy ,,  Jasełka” były sukcesem?. 
Na to pytanie  odpowiedzcie  sobie  sami.  Wszystkim, 
którzy zaszczycili nas Swą obecnością  w tym szczegól-
nym dniu 19 XII 2012 r. o godzinie 1200 chcemy ser-
decznie podziękować za to, iż  nie zapominają o naszej 
placówce…

Beata Szczęsna, Sławomir Gumuła, Monika Walęzak

WARSZTATY PLASTYCZNE W PSP W BUDZISKACH

Końcowy efekt pracy uczniów kl. I-III

Już po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej 
w  Budziskach  zorganizowano   warsztaty  plastyczne, 
których  tematyka  związana  była  z  Dniem  Kobiet. 
Uczestnicy  tych  zajęć,  czyli  uczniowie  klas  I  –  III 
przygotowywali  prezenty  dla  kobiet.  Wspaniała 
atmosfera  sprzyjała  pracy.  Uśmiechy  na  twarzach, 
zaangażowanie  nie  tylko  uczniów,  ale  i  nauczycieli. 
Niesamowity efekt końcowy. Popatrzcie, a oto bukiety 
w koszyczkach - nasze wytwory prac. Myślimy, że we 
współpracy  z  Centrum  Kultury  w  Łubnicach  oraz 
plastykiem  Bogusławą  Mas  stworzymy  jeszcze  nie 
jeden cudowny eksponat do dekoracji. 

Beata Szczęsna

BABCIU, DZIADZIUSIU – KOCHAMY WAS!

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień 

Dziadka. Była to dobra okazja, by przypomnieć sobie 
o  osobach,  którym  zawdzięczamy  najmilsze  wspo-
mnienia z naszego dzieciństwa. W tych dniach nie za-
pomnieliśmy o nich, składając im najserdeczniejsze ży-
czenia. W dniu 20 lutego 2013 roku w  murach naszej 
szkoły odbyło się  uroczyste spotkanie z okazji  Dnia 
Babci i Dziadka. Jak co roku dziadkowie i babcie nie 
zawiedli  i  tłumnie  przybyli  na  uroczystość.  Przybyli 
licznie  goście  zasiedli  przy  przygotowanych dla  nich 
stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie wy-
stępu  swoich  wnucząt.  Jak  zwykle  mamy  naszych 
uczniów i przedszkolaków stanęły na wysokości zada-
nia i zadbały  o słodki poczęstunek dla gości. Po przy-
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witaniu  zaproszonych  gości  i  złożeniu  życzeń  przez 
Teresę  Bigos  Dyrektora  PSP uczniowie  klas  I  –  III 
oraz  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  pod  opieką 
swoich wychowawczyń zaprezentowały program arty-
styczny. 

„Calineczka”

Występy  naszych  aktorów  „na  kliszy”  uwieczniał 
pan Sławomir Gumuła. Dzieci z klas I-III zaprezento-
wały bajkę pt. „Calineczka”. Mali aktorzy z biciem ser-
ca czekali na rozpoczęcie przedstawienia i zaprezento-
wanie się swoim babciom i dziadziusiom. Bardzo pra-
gnęli, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Dzieci 
wspaniale wyglądały w kolorowych strojach przygoto-

wanych  przez  rodziców  i  panie  wychowawczynie. 
Przedstawienie było gorąco oklaskiwane przez przyby-
łych  gości.  Po  „małych  aktorach”  wystąpili  jeszcze 
mniejsi  –  nasze  słodkie  przedszkolaki.   Mali  artyści
z przejęciem recytowali i śpiewali, okazując w ten spo-
sób wdzięczność swoim kochanym babciom i  dziad-
kom za ich miłość, opiekę i troskę. Na twarzach dzieci 
widać  było  ogromną  radość.  Najważniejsze  uczucia 
wdzięczności,  miłości i przywiązania do swoich babć
i dziadków dzieci wyraziły tak jak potrafiły najpiękniej 
- wierszem, tańcem, piosenką... Dumne babcie i szczę-
śliwi  dziadkowie  nagradzali  występujących  gromkimi 
brawami. 

Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić 
swoją  miłość  i  szacunek.  Gościom towarzyszyły  ra-
dość,  uśmiech  oraz  łzy  wzruszenia.  Uwiecznieniem 
uroczystości  były  życzenia  i  upominki.  Wzruszenie
i radość jakie malowały się na twarzach gości świadczą 
o  miłej  i  serdecznej  atmosferze,  która  panowała 
podczas tej uroczystości. Mamy nadzieję, że ten dzień 
na  długo  pozostanie  w  pamięci.  100  lat  kochane 
babcie  i  kochani  dziadziusiowie  –  bez  Was  smutny 
byłby świat! A ja tradycyjne dodam – do zobaczenia za 
rok!

Agnieszka Cyranowska

KOCHA, LUBI, SZANUJE, CZYLI WALENTYNKOWE KLIMATY
W NASZEJ SZKOLE…

Wystawa prac konkursowych

Święto  Zakochanych popularnie  zwane Walentyn-
kami przypada 14 lutego, czyli w dniu, kiedy Kościół 
Katolicki  wspomina  świętego  Walentego.  To  święto 
obchodzone jest w południowej i zachodniej Europie 
od średniowiecza. Do Europy środkowej i wschodniej 
dotarło znacznie później. W Polsce zaczęto obchodzić 

Dzień Zakochanych w latach 90. XX wieku. Chociaż 
Walentynki to tradycja nowa i niepolska, w Publicznej 
Szkole  Podstawowej  w  Gacach  Słupieckich  jest  ona 
podtrzymywana. Nie inaczej było i w tym roku. Samo-
rząd szkolny postanowił, aby Święto Zakochanych za-
znaczyć szczególniej w kalendarzu imprez szkolnych. 

Prace Jury
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Ogłosił więc konkurs na najładniejszą, najbardziej 
pomysłową  kartkę  walentynkową.  W  konkursie  tym 
brali udział uczniowie klas IV – VI. Jury pod przewod-
nictwem Teresy Bigos miało dość trudne zadanie, gdyż 
przygotowane  przez  uczniów  kartki  były  bardzo 
ciekawie wykonane. Czy wybrać tę z misiem, czy z ser-
duszkiem, czy może tę wyklejoną misternie kuleczkami 
z bibuły? Ostatecznie przyznano miejsca I, II i III oraz 
jedno wyróżnienie.  Prace zostały zaprezentowane na 
szkolnej  wystawie,  a zwycięzcy otrzymali  słodkie na-
grody. 

W dniach 13 i  14 lutego działała również poczta 
walentynkowa. Każdy, kto miał takie życzenie, wrzucał 
walentynkę adresowaną do wybranej osoby do specjal-
nie przygotowanej skrzynki. 14 lutego sympatyczni li-
stonosze z klasy szóstej rozdawali je na zorganizowa-
nej na sali gimnastycznej uroczystości. A było co roz-

dawać! Skrzynka dosłownie pękała w szwach. Walen-
tynkę należało wykupić. Toteż ich adresaci , ku uciesze 
zebranych,  śpiewali  piosenki,  wyznawali  publicznie, 
kogo  lubią  najbardziej,  wykonywali  skomplikowane 
ćwiczenia  gimnastyczne.  Zapanowała  serdeczna, 
radosna atmosfera.  Nie  było chyba  osoby,  która  nie 
dostałaby  walentynki.  Chociaż  niektórzy  krytykują 
Święto  Zakochanych  jako  przejaw  amerykanizacji 
polskiej kultury, to jednak miło jest przecież odczuć, 
że  ktoś  nas  lubi  i  wyraża  to  choćby  poprzez  krótki 
wierszyk napisany na walentynkowej kartce.

„W dniu świętego Walentego
Nic nie może dziać się złego, 
Nikt nie może się dziś złościć

Bo dziś nadszedł dzień miłości”
Renata Domagała

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH...
Powrót do tradycji
Boże  Narodzenie  to  najpiękniejsze  i  najweselsze 

święta. Ten magiczny czas ma szczególny charakter dla 
nas wszystkich. Jest przepełniony cudowną atmosferą. 
Chcemy się dzielić z bliskimi tym, co najcenniejsze – 
radością, miłością, przyjaźnią i szczęściem. Nie zawsze 
te  życzenia  możemy  przekazać  sobie  bezpośrednio 
przy wigilijnym stole, toteż najczęściej w dzisiejszych 
czasach przekazujemy je drogą elektroniczną rezygnu-
jąc z tradycyjnych kart świątecznych - a szkoda. Wysy-
łanie pocztówek z życzeniami to jedna z polskich tra-
dycji, chociaż już coraz rzadziej praktykowana. Wycho-
dząc  naprzeciw  upadającym polskim  zwyczajom  na-
uczyciele z oddziału przedszkolnego w Łubnicach zor-
ganizowali konkurs „Najpiękniejsza Kartka Świątecz-
na”.  Kartki  zostały  wykonane  przez  dzieci  wspólnie
z rodzicami. Wszystkie zgłoszone prace śmiało można 
nazwać małymi dziełami sztuki. Jury w składzie: Elż-
bieta  Ździebko,  Agnieszka  Reczek i  Marzenna Dach 
miało nie lada problem, gdyż kartki były bardzo róż-
norodne,  oryginalne,  wykonane  różnymi  technikami. 
Wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz kilkanaście wy-
różnień.  Laureatom  wręczono wspaniałe  upominki,
a wszyscy biorący udział otrzymali nagrody pociesze-
nia, dyplomy i słodycze. Nagrody rzeczowe dla dzieci 
ufundowane  zostały  przez:  Sklep  A-Z  -  Małgorzata 
Stolicka,  MINI  MARKET  Mariusz  Król,  Sklep 
Ogrodniczy Teresa Wojtowicz oraz kwiaciarnię „Stor-
czyk” z Połańca.  Wszystkim sponsorom bardzo ser-
decznie dziękujemy, a dzieciom i rodzicom gratuluje-
my. 

Wigilijne spotkanie
W naszej kulturze Wigilię oraz Święta Bożego Na-

rodzenia obchodzimy w sposób szczególny.  Przyjęło 
się je uważać za święta bardzo rodzinne. Zawsze myśli-
my o nich ciepło i serdecznie nie tylko z powodu bo-
gato, suto zastawionego stołu, przyjemności ubierania 
choinki,  radości  dawania  i  otrzymywania  prezentów, 
ale również z powodu szczególnej więzi, która w tym 
czasie istnieje między ludźmi. Taką niezwykłą atmosfe-
rę wigilijnego spotkania stworzyli nauczyciele i ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolne-
go  w  Łubnicach.  Dzielono  się  opłatkiem,  składano 
serdeczne  życzenia,  degustowano  potrawy  wigilijne 
przygotowane przez rodziców, a jasełka bożonarodze-
niowe i wspólne kolędowanie przeniosły nas na chwilę 
w misterium tamtej nocy, kiedy narodził się Chrystus.

Dzień Babci i Dziadka

Część artystyczna przedstawiona przez dzieci na pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej zyskała wielkie uznanie, wzbudziła i śmiech i wzruszenie
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Zdając sobie sprawę z tego, jak ważnymi postaciami 
dla  prawidłowego rozwoju  dziecka  i  funkcjonowania 
rodziny są Dziadkowie, wzorem lat ubiegłych nauczy-
ciele  i  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  i  oddziału 
przedszkolnego w Łubnicach zorganizowali  5  lutego 
2013r. Dzień Babci i Dziadka. Już od samego rana od-
świętnie ubrani uczniowie oczekiwali na zacnych gości 
z  wielką  niecierpliwością.  Część  artystyczna  przed-
stawiona  przez  dzieci  na  pięknie  udekorowanej  sali 
gimnastycznej  zyskała  wielkie  uznanie,  wzbudziła
i śmiech i wzruszenie, a na końcu duże oklaski ponad 
100-osobowej  widowni.  Bardzo  podobał  się  śpiew, 
układy taneczne i dowcipne teksty. 

Szkolny Dzień Seniora  przyniósł  wszystkim wiele 
radości. Dzieci miały olbrzymią satysfakcję, gdyż mo-

gły pochwalić się swoimi zdolnościami i umiejętnościa-
mi, mogły powiedzieć o swojej wielkiej miłości i przy-
wiązaniu do swoich dziadków. Seniorzy mają jeszcze 
mnóstwo  spontaniczności  i  serdeczności  dla  swoich 
wnuków. Ze wzruszeniem obserwowaliśmy te dwa od-
ległe w latach pokolenia, a jednak tak do siebie podob-
ne,  pragnące dzielić się wzajemnymi uczuciami. Taką 
sposobność dał  właśnie Babciom, Dziadkom i  wnu-
kom ten  dzień.  Pragniemy  kontynuować  organizację 
takich spotkań w kolejnych latach, gdyż było to wzru-
szające  przeżycie  dla  nas,  dla  naszych uczniów i  ich 
prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz dla szkoły, 
która w ten sposób wzmacnia więzi z lokalnym środo-
wiskiem. 

Anna Gawełek, Grażyna Kieras

JASEŁKA

„Lulajże Jezuniu”

W  ostatnim  dniu  nauki  przed  Świętami  Bożego 
Narodzenia 21.12.2012r. zostały wystawione w naszej 
szkole  Jasełka.  Przedstawienie  zostało  przygotowane
i zaprezentowane przez uczniów z klas I, II i III, pod 
kierunkiem Grażyny Żak. Spektakl dostarczył widzom 
wielu  niezapomnianych  wrażeń.  Bogata  sceneria 
stworzyła tło do scen wzruszających, zabawnych, a na-
wet nieco strasznych, jak to w Jasełkach bywa... . Chór 
aniołów  „z  włosy  złotymi,  skrzydły  białymi”  swym 
pięknym  śpiewem  towarzyszył  kolejnemu  misterium 
przyjścia  Jezusa  na  świat.  Aktorzy  zostali  obsadzeni
w następujących rolach: Maryja - Eliza Wnuk (kl. II), 
Józef  - Karol Strzępek (kl.II), Anioł Gabriel - Wikto-
ria Skrzypek (kl.II), Herod - Jakub Godos (kl. II), He-
rodowa i Anioł Młodszy - Aleksandra Nalepa (kl. II), 
Dworzanin - Marek Witek (kl. II), Kobieta i Anioł - 
Justyna Godzwon (kl. II), Trzej Królowie (kl.I) - To-
masz Stępień (Kacper), Oliwier Ślęzak (Melchior), Ma-
teusz Nasternak (Baltazar), Pasterze - Jakub Pazur (kl. 
I),  Marcin Godzwon (kl.  I)  i  Wojciech Kępiński  (kl. 
III), Starszy Anioł - Wiktoria Górniak (kl. III), Chór 

Aniołów - Katarzyna Majczak (kl. V), Wiktoria Kobos 
(kl. V), Magdalena Złotnik (kl. V), Paulina Chyla (kl. I), 
Martyna Macias (kl. I), Malwina Maruszewska (kl. I), 
Diabeł - Paweł Motwicki (kl. III), Śmierć - Dawid Ja-
kubik(kl. III). W niewdzięczną rolę Gospodarza, który 
nie przyjął Maryi i Józefa na nocleg, wcielił się Marcin 
Reczek. 

Scena z Herodem

Uczniowie klasy V w przebraniu kolędników powi-
tali wszystkich zebranych piosenką świąteczną i ciepły-
mi życzeniami. Po Jasełkach wystąpił chór szkolny LE-
GATO, prowadzony przez panią Monikę Pyrz, który 
wykonał  cztery  kolędy.  Dyrektor  szkoły  Bogusława 
Strzępek  podziękowała  uczniom  i  nauczycielom  za 
przygotowanie  uroczystości  i  złożyła  wszystkim  go-
ściom  -  przedstawicielom  Urzędu  Gminy  w  Łubni-
cach, emerytowanym i obecnym pracownikom, rodzi-
com i uczniom serdeczne życzenia świąteczne i nowo-
roczne.  Do życzeń  dołączyli  się  Anna  Grajko  Wójt 
Gminy Łubnice i ksiądz Krzysztof  Serafin. Tradycyj-
nie uroczystość zakończono dzieleniem się opłatkiem.

 Grażyna Żak
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KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
7 lutego 2013 r. w PSP w Wilkowej odbyła się aka-

demia  z  okazji   wyjątkowego  święta  -  Święta  Babci
i Dziadka. Ten dzień obchodzony jest w przedszkolu 
bardzo uroczyście. Najmłodsi wychowankowie naszej 
szkoły przygotowali  dla swoich bliskich piękny pro-
gram artystyczny. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały 
na przybycie gości, aby przywitać ich ciepło i serdecz-
nie, wręczając wykonane przez siebie laurki. W pierw-
szej części programu mali artyści wystąpili w strojach 
galowych. Z przejęciem  prezentowali  wiersze, piosen-
ki  oraz tańce do muzyki klasycznej.  Za swój występ 
młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Mali artyści na scenie

Pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi

Rodzice dołożyli wielu starań, aby umilić gościom 
pobyt w naszej szkole przygotowując pyszny poczęstu-
nek. Podczas wspólnego śpiewu „Sto lat”  wniesiono 
na  scenę  okazały  tort.  Druga  część  programu  arty-
stycznego była niespodzianką dla dziadków. Na scenie 
ponownie pojawiły się  dzieci  przebrane za zwierzątka 
i  skrzaty leśne z  inscenizacją  „Idzie zima, chudy nie 
przetrzyma”. Na zakończenie Bogusława Strzępek Dy-
rektor  szkoły  złożyła  życzenia  przybyłym  gościom
i  zachęciła  do wspólnej  zabawy.  Wnuczęta  zaprosiły 
babcie i dziadków do tańca. Był również czas na zro-
bienie  pamiątkowych zdjęć.  Ten dzień na  pewno na 
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków oraz ich 
bliskich.

 Izabela Nowak

POWIATOWE ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
W dniu 5 lutego 2013 r. odbyły się w Staszowie za-

wody  w  piłce  siatkowej  dziewcząt.  W  powiatowych 
rozgrywkach udział wzięły 4 zespoły. Dziewczęta z na-
szego gimnazjum pokonały koleżanki z Gimnazjum nr 
1 w Staszowie i niestety przegrały z gimnazjami nr 2 ze 
Staszowa  oraz  z  gimnazjum  z  Osieka.  Ostatecznie 

uczennice naszej szkoły osiągnęły niezły wynik zajmu-
jąc 3 miejsce. W zawodach uczestniczyły : Joanna Do-
magała , Kinga Szeliga, Dominka Pawelska, Magdalena 
Kozioł, Angelika Bator, Sylwia Adamczyk, Jagoda Ro-
gala,  Sylwia  Sekuła,  Sylwia  Nowak.  Gratulacje  dla 
wszystkich zawodniczek.

Łukasz Łygan
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FERIADA Z KULTURĄ 2013

Uczestnicy wyjazdu w kinie „Helios”

„Wszystko, co dobre szybko się kończy” – to przy-
słowie dobrze rozumieją uczniowie, którzy po feriach 
musieli wrócić do szkolnych ławek. Dzieci i młodzież 
w ciągu dwóch tygodni  ferii  nie  mogły  narzekać na 
nudę, a to za sprawą ciekawego programu jaki przygo-
towało dla nich Centrum Kultury w Łubnicach. Każde 
ze spotkań było okazją do wzajemnej integracji i do-
brej zabawy. Czas wolny w pierwszym tygodniu można 
było  spędzić  śpiewająco  na  warsztatach  wokalnych 
oraz  tanecznie  na  balu  karnawałowym dla  najmłod-
szych. W programie nie zabrakło aktywności artystycz-
nej, podczas której uczestnicy wykonywali przestrzen-
ne laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jedną z cie-
kawszych  atrakcji  okazała  się  wizyta  w Powiatowym 
Centrum Sportu w Staszowie. Wyjazd ten miał na celu 
rozbudzenie zainteresowań uczniów oraz propagowa-
nie zdrowego trybu życia. Pobyt na basenie dostarczył 
uczestnikom wiele emocji i dużo dobrej zabawy.

Wizyta w PCS w Staszowie

W  programie  znalazł  się  także  wyjazd  do  kina 
„Helios”  w  Kielcach,  gdzie  po  obejrzeniu  filmu  pt. 
„Prawie jak gladiator” uczestnicy z radością odwiedzili 
restauracje  McDonalds.  Wśród propozycji  nie  zabra-
kło oczywiście  dyskoteki  podczas,  której  znakomicie 
bawiła się młodzież z terenu gminy. Na zakończenie 
ferii odbyły się zajęcia literacko – plastyczne w Gmin-
nej Bibliotece, w trakcie których dzieci z zaangażowa-
niem wykonywały gipsowe figurki. 

Z  oferty  przygotowanej  przez  Centrum  Kultury 
skorzystało blisko 200 uczniów z terenu gminy Łubni-
ce. Dyrekcja i pracownicy CK składają serdeczne po-
dziękowania za pomoc i  współpracę wszystkim oso-
bom,  które  włączyły  się  do  akcji  „Feriada  z  kulturą 
2013”.

Aneta Śmiszek

„BYĆ KOBIETĄ” 

Duet Wiktoria Pikul i Kamil Kondek

W  dniu  7  marca  2013  r.  w  sali  widowiskowej  CK
w Łubnicach odbyło się spotkanie pod hasłem „Być Kobietą”. 

Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu,
niesiemy życzenia, podziękowania...
W każdym bukiecie wyrazy
wdzięczności, szacunku, uznania.
Im, Kobietom Całego Świata,
Dziewczętom ze wszystkich stron
za Ich serca, umysły! Za trud Ich rąk...

Ryszard Przymus

To wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet zor-
ganizowane zostało z inicjatywy Anny Grajko Wójta 
Gminy  Łubnice  i  Aleksandry  Stachniak  Dyrektora 
Centrum Kultury. Pierwszym akcentem spotkania było 
powitanie  licznie  przybyłych  pań  oraz  złożenie  ser-
decznych  życzeń  przez  organizatorów.  Kolejnym 
punktem programu była prezentacja zdjęciowa ukazu-
jąca  kobietę w sztuce oraz prezentacja przedstawiająca 
historyczne oblicza kobiet. Następnie na scenie zapre-
zentowali się Wiktoria Pikul (wokal) i Kamil Kondek 
(pianino). Duet ten powstał w marcu 2012 r. i ma na 
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swoim koncie udział w castingu jurorskim w progra-
mie telewizyjnym Must Be The Music. Podczas wystę-
pu zaprezentowali dla Pań utwory z repertuaru m.in. 
Adel,  Alphaville,  Louisa  Armstronga  oraz  Varius 
Manx.  Na  zakończenie  części  artystycznej  piosenkę 
„Babę zesłał Bóg” wykonała Wioletta Kobos uczenni-
ca Publicznego Gimnazjum w Łubnicach. W tym dniu 
uczestniczki spotkania z rąk panów otrzymały słodki 
upominek oraz miały możliwość zasięgnąć informacji
i porad w kąciku kosmetycznym firmy AVON. Jak na 
Dzień  Kobiet  przystało  nie  zabrakło  poczęstunku
w postaci pysznych słodkości oraz kawy.

Równie udane spotkanie z okazji Dnia Kobiet mia-
ło miejsce 9 marca 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Wil-
kowej. Wszystkich przybyłych powitała Zdzisława Wi-
tek – Sołtys wsi Wilkowa oraz Wiesław Witek – Radny 
Gminy  składając  najserdeczniejsze  życzenia  zgroma-
dzonym paniom. Wśród zaproszonych gości  znaleźli 
się przedstawiciele władz samorządowych: Anna Graj-
ko – Wójt Gminy Łubnice oraz Marian Komasara – 
Przewodniczący Rady Gminy. Podczas spotkania każ-

da  z  pań została  obdarowana  wiosennym tulipanem
i słodką niespodzianką.  Całe wydarzenie przebiegało 
w sympatycznej i życzliwej atmosferze. Znakomity hu-
mor i  wesołe żarty towarzyszyły paniom do samego 
końca. 

Aneta Śmiszek

Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Wilkowej

„CYFROWA POBUDKA POKOLENIA 50+”

Latarnicy z gminy Łubnice w towarzystwie Adama Jarubasa
marszałka województwa oraz Krzysztofa Głomba

prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

W dniu 13 marca 2013 r. w Filharmonii Świętokrzy-
skiej  odbył  się  Regionalny  Zjazd  Latarników  Polski 
Cyfrowej. Zjazd zorganizowany został przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji, Stowarzyszenie „Mia-
sta w Internecie” oraz Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego.  Podczas  konferencji  Latarnicy  spotkali 
się z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem – 
regionalnym  ambasadorem  projektu.  Spotkanie 
związane było z zakończeniem pierwszego etapu pro-
jektu Polska Cyfrowa Równych Szans w wyniku które-
go przeszkolono 2600 Latarników Polski  Cyfrowej - 
tak nazwane są osoby, które we własnym środowisku 

lokalnym  starają  się  wprowadzić  pokolenie  50+
w świat Internetu.

Podczas  zjazdu  Latarnicy  z  województwa  święto-
krzyskiego, a jest ich ponad 100, w tym pięcioosobowa 
grupa Latarników z gminy Łubnice, mieli okazję na-
wiązać kontakty z potencjalnymi partnerami z samo-
rządów, mediów i organizacji pozarządowych oraz wy-
mienić  doświadczenia  z  innymi  uczestnikami  konfe-
rencji.

Ważną rolę programu podkreślił Adam Jarubas regionalny ambasador projektu

Znaczącą rolę programu PCRS podkreślił marsza-
łek Adam Jarubas -  To bardzo ważny projekt i cieszę  
się, że Świętokrzyskie zostało nim objęte. Jesteśmy bo-
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wiem najbardziej  zaawansowanym regionem spośród  
województw Polski Wschodniej, jeśli chodzi o budowę  
sieci szkieletowej szerokopasmowego dostępu do In-
ternetu. Trwają intensywne przygotowania projektów,  
a  już  w  połowie  roku  planujemy  rozpoczęcie  prac,
w wyniku których położonych zostanie 1400 kilome-
trów światłowodów - mówił marszałek. Jak zaznaczył,  
usługi informatyczne stają się coraz ważniejszym sek-
torem gospodarki krajowej, więc musimy dbać o to, by  
liczba świadomych użytkowników Internetu w naszym  
województwie rosła.

Najważniejsze cele projektu wyjaśnił prezes Stowa-
rzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof  Głomb - 
Dwa i  pół  roku temu postanowiliśmy stworzyć pro-
gram,  który  nie  będzie  szczegółowo  uczył,  szkolił
i  ćwiczył  umiejętności  komputerowe,  ale  przede  

wszystkim  pokaże  starszym  osobom  jakie  korzyści  
płyną na co dzień z korzystania z Internetu. Chcemy  
przygotować  naszych  wolontariuszy  do  aktywnego  
działania  we  własnym środowisku  lokalnym.  Do tej  
pory w całym kraju Latarnicy wprowadzili w świat In-
ternetu ponad 26 tysięcy osób po 50 roku życia - pod-
kreślił Krzysztof  Głomb.

Druga część zjazdu odbyła się (14 marca) w hotelu 
„Paradiso” w Suchedniowie. Były to warsztaty dla La-
tarników prowadzone przez trenerów Polski Cyfrowej 
Równych Szans,  przy  wsparciu  ekspertów Stowarzy-
szenia "Miasta w Internecie". Część warsztatowa sta-
nowiła rozwinięcie tematyki szkoleń oraz była okazją 
do  wymiany  doświadczeń  i  nawiązania  współpracy
w lokalnych działaniach.

Aneta Śmiszek

SPOSÓB NA SUKCES
Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć do 

XII  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Sposób  na 
Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na ob-
szarach  wiejskich.  Jury  Konkursu  wybrało  przedsię-
wzięcia,  które  będą  poddane  dalszej  ocenie  podczas 
wizytacji na miejscu i tym samym zakończyło pierwszy 
etap oceny zgłoszeń do XIII edycji konkursu. Poziom 
zgłoszonych przedsięwzięć był w tym roku bardzo wy-
równany,  dlatego  spośród  56  zgłoszeń  do  drugiego 

etapu wybrano aż 28 nominatów. Wśród szczęśliwców 
jest  Centrum  Kultury  w  Łubnicach,  które  zgłosiło 
przedsięwzięcie  pn.  ,,Kultura  dla  wszystkich-  Klub 
Kultura 50+”. Miejmy nadzieję, iż wizytacja Jury Kon-
kursu, która ma się odbyć zaraz po Świętach Wielka-
nocnych,  wypadnie  dla  nas  korzystnie.  Trzymajcie 
kciuki Drodzy Czytelnicy! 

Aleksandra Stachniak

GMINA ŁUBNICE LAUREATEM KONKURSU ,,PRZYJAZNA WIEŚ”
„Przyjazna wieś” to organizowany w ramach Kra-

jowej 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 2004 
r. Warunkiem udziału w Konkursie było zakończenie 
projektu przed upływem terminu składania formula-
rzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwier-
dzenie sprawozdania końcowego. W dniu 23 paździer-
nika  2012  r.  w  siedzibie  Świętokrzyskiego  Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, zebrała się 
Regionalna Komisja Konkursowa. 

W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  złożonych 
wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców 
w dwóch  kategoriach:  infrastruktura  społeczna  oraz 
infrastruktura techniczna.

Infrastruktura społeczna:
I Gmina Nowa Słupia – Rewitalizacja terenów  

dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia 
II Gmina  Łubnice  –  Rozbudowa,  modernizacja

i doposażenie Centrum Kultury w Łubnicach 
III Urząd Miasta i Gminy Połaniec – „Poprawa  

jakości życia na obszarach wiejskich na terenie 
Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi:  
Ruszcza,  Tursko  Małe,Brzozowa,  Rudniki,  
Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła” 

28 grudnia 2012 r. odbyła się XXVI Sesja Sejmiku 
Województwa  Świętokrzyskiego,  podczas  której  wrę-
czono nagrody zwycięzcom IV edycji konkursu na naj-
lepsze  przedsięwzięcie  infrastrukturalne  zrealizowane
z udziałem funduszy unijnych po 2004 roku. Otrzyma-
ne wyróżnienie to potwierdzenie słuszności  realizacji 
projektów  tego  typu  oraz  dowód  na  to,  że  Gmina 
Łubnice pozyskuje środki unijne i realizuje interesujące 
projekty na swoim terenie. Cieszymy się,  że jesteśmy 
wśród najlepszych przyjaznych wsi.

Aleksandra Stachniak
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WALNE ZEBRANIA OSP
Tradycyjnie już w pierwszym kwartale nowego roku 

strażacy  z  jednostek OSP podsumowują  ubiegły rok 
podczas  Walnych  Zebrań.  Dla  każdej  Ochotniczej 
Straży Pożarnej jest to jedno z ważniejszych wydarzeń 
w ciągu roku. Na terenie naszej gminy działa 5 jedno-
stek strażackich. Są to OSP Beszowa, OSP Budziska, 
OSP Słupiec, OSP Łubnice, i od niedawna OSP Wil-
kowa, która nie posiada jeszcze swojego lokalu, za to 
ma najwięcej zapisanych członków. Na zebranie przy-
było 31 z zapisanych 50 druhów strażaków. OSP Be-
szowa w swoich szeregach ma 26 druhów, w tym 6 ho-
norowych, na zebranie przybyło 20 druhów. Na wypo-
sażeniu straży jest samochód średni Magirus, którym 
w 2012 roku druhowie wzięli 3 razy udział w akcjach 
bojowych. OSP Budziska w swoich szeregach ma 30 
druhów,  w tym 14  honorowych,  14  osób wspierają-
cych, na zebranie przybyło 18 druhów. Jednostka nie 
posiada żadnego samochodu. OSP Słupiec  w swoich 
szeregach ma 36 druhów, w tym 3 honorowych, na ze-
branie przybyło 20 druhów. Jednostka również nie po-
siada żadnego samochodu.  OSP Łubnice   w swoich 
szeregach ma 37 druhów, w tym 5 honorowych, na ze-
branie  przybyło  27  druhów.  Na  wyposażeniu  straży: 
samochód  lekki  Volkswagen,  samochód  ciężki  Star 
266,  i  od  nowego  roku  samochód  ciężki  Star  GBA 

2/30. Jednostka w 2012 roku brała udział  w 36 ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych, jako jedyna z terenu gmi-
ny  należy  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Ga-
śniczego.

Mieczysław Madej, Grzegorz Ciepiela, Anna Grajko,
Marian Komasara, Piotr Stolicki, Józef Dulęba

Nasza jednostka w kwietniu przeprowadzi pokazy 
ratownictwa przedmedycznego oraz sprzętu bojowego 
dla  uczniów w szkołach  podstawowych  w  Wilkowej
i Gacach Słupieckich. Uczniowie będą mogli przećwi-
czyć sami na fantomie różne warianty udzielenia po-
mocy  osobie  poszkodowanej,  jak  i  zapoznać  się  ze 
sprzętem znajdującym się w naszym nowym wozie bo-
jowym. 

Mariusz Bolon OSP Łubnice

WIOSENNE ZAGROŻENIE POŻAROWE
A  teraz  przedstawię  Wam  „palący”  problem 

występujący  corocznie  w  naszej  gminie.  Mowa 
oczywiście o wypalaniu traw. Potocznie mówi się, że to 
ludzka bezmyślność, brak wiedzy...  Ekolodzy, leśnicy, 
naukowcy  mówią,  że  dla  świata  przyrody  wypalanie 
traw to katastrofa ekologiczna. Strażacy określają ten 
problem  jako  WIOSENNE  ZAGROŻENIE 
POŻAROWE. 

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?
Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta. 

Każdy pożar,  a  co za  tym idzie  -  każda interwencja 
sporo kosztuje. Sam przyjazd straży pożarnej do ognia 
kosztuje kilkaset złotych. W skali kraju są to dziesiątki 
tysięcy pożarów. Koszty to nie tylko wylana woda, spa-
lone paliwo, zużyty sprzęt... To przede wszystkim ludz-
kie życie, zmęczenie, co nie sposób określić w złotów-
kach,  więc  trudno sprecyzować/oszacować  straty.  Są 
to na pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane 
są w ostatecznym rozrachunku  z  Budżetu Państwa. 
Oznacza to, iż to my - całe społeczeństwo - ponosimy 
ciężar  finansowy  walki  z  pożarami.  Zapewne  każdy
z nas miałby ciekawsze propozycje na zagospodarowa-
nie  tak wielkich kwot pieniędzy,  które każdego roku 
„przemijają  z  wiatrem”.  Na  przykład  można  by 

zakupić nowy sprzęt dla strażaków, karetki pogotowia, 
podreperować służbę zdrowia, edukacje... itd. Dym bę-
dący  następstwem  wypalania  oznacza  tony  toksyn
w powietrzu. Niszczona jest gleba. To jedynie wybrane 
argumenty przeciwko wypalaniu traw. Wypalanie traw 
oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też 
niedozwolone. 

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków
Artykuł 59 rozdziału 8 Ustawy o ochronie przyrody 

mówi,  że  „kto  wypala  roślinność  na  łąkach,  pastwi-
skach,  nieużytkach,  rowach,  pasach  przydrożnych, 
szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, pod-
lega karze aresztu lub grzywny”.  Według art.  82,  §1 
Kodeksu wykroczeń nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, że za 
wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub 
nagany.  Natomiast  art.  24,  §1  w  związku  z  art.  82 
mówi jasno: „...grzywnę wymierza się w wysokości do 
500 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Przestrzegamy  przed  zagrożeniami  wynikającymi
z  wypalania roślinności.  Apelujemy o  rozsądek!  Za-
nim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie 
narazisz życia swojego i innych.

Mariusz Bolon OSP Łubnice
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„OCALMY OD ZAPOMNIENIA” - JAN KOSTERA  

Centralne Dożynki w Warszawie - Jan Kostera (drugi od lewej)

Patrzę na nowy, na miarę XXI wieku 
wyposażony  budynek  Centrum  Kultury
w Łubnicach, na jego prężną działalność, 
ludzi, którzy starają się, aby tętnił życiem, 
był bliski i przyjazny lokalnej społeczności 
i był jego kulturalną wizytówką i wspomi-
nam.  Wspominam  tych,  od  których 
„kultura  w  Łubnicach  się  zaczęła” . 
Przybliżę postać „Jasia”  - Jana Kostery 
pierwszego  kierownika  świetlicy  gro-
madzkiej i powstałego później Wiejskiego 
Domu Kultury w Łubnicach. To człowiek, 
który  tradycję  i  folklor  „ukochał  ponad 
wszystko” .  Umiał  zjednywać  sobie  ludzi
i skupić wokół siebie osoby podobne jak on 
kochające kulturę ludową.

Jego  liczne  talenty  odkryła  ówczesna 
kierowniczka  Szkoły  Podstawowej
w  Łubnicach  Tekla  Wołowiec.  Za  jej 
namową  został  kierownikiem  świetlicy 
gromadzkiej. 

W roku 1952 został powołany do odby-
cia  zasadniczej  służby  wojskowej.  Tam, 
jak pisze w życiorysie, należał do ludowe-
go zespołu i  nauczył się gry na akorde-

onie. Po powrocie do Łubnic założył ama-
torski zespół ludowy.

Początki były trudne. Kapela składają-
ca się z akordeonu, skrzypiec – grał na 
nich artysta ludowy Bronisław Bolon i bę-
benka  przygrywała  dwudziestu  śpiewa-
kom i tancerzom. Jednak bardzo szybko 
osiągnęli wysoki poziom, o czym świadczy 
już w roku 1955 uczestnictwo w Central-
nych Dożynkach w Warszawie.

Zespół  rozrastał  się  szybko.  Skupić 
obok siebie uzdolnioną młodzież, nauczyć 
ich śpiewać i tańczyć było stosunkowo ła-
two.  Nie  było  telewizorów,  komputerów, 
więc chętnie przychodzili do świetlicy. Ale 
musieli w czymś występować, mieć stroje. 
I na to znalazła się rada. Jasiu to prze-
cież  człowiek  wielu  talentów.  Kupił  więc 
maszynę do szycia i zaczął szyć stroje dla 
swojego  zespołu.  Pracowicie  wyszywał 
gorsety,  haftował  koszule,  bluzki,  pasy, 
robił  krakowskie czapki.  Jak sam mówił
w  roku  1976  miał  pięćdziesiąt  komplet-
nych strojów.

Świetlica była zawsze otwarta. Młodzi 
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ludzie  po  trudach  pracy  w  polu  chętnie 
przychodzili  do Jasia,  patrzyli  na to,  co 
robi,  uczyli  się od niego,  pomagali,  cza-
sem przeszkadzali.

Jednak działalność świetlicy to nie tylko 
zespół. To również wystawianie sztuk, ja-
sełek,  przygotowywanie  kolędników. 
Szczególnie  „gorącym”  czasem były  do-
żynki. Bo Jan Kostera robił również pięk-
ne wieńce dożynkowe. Projektował, zbie-
rał  zboża,  zioła,  kwiaty.  Całymi  nocami 
układał je pieczołowicie w przeróżne wzo-
ry i kształty. Czasem był to orzeł, czasem 
Matka  Boska,  czasem  snop  przybrany 
różnobarwnymi kwiatami.

Młodzież chętnie mu pomagała. Świetli-
ca  rozbrzmiewała  pieśniami  dożynkowy-
mi, śmiechem, radością. 

Nagrodą za pracę, nieprzespane noce 
były  zaproszenia  zespołu  na dożynki  do 
wielu miejscowości, gmin, na dożynki po-
wiatowe, wojewódzkie. 

Jasiu był  człowiekiem życzliwym i  po-
mocnym. Chętnie jeździł  do szkół, poma-
gał młodym nauczycielom w organizowa-
niu  przedstawień,  uczył  układów tanecz-
nych.  Do dziś  przygotowywany w szko-
łach krakowiak jest oparty na choreografii 
Jana Kostery.

Nie wszystkim jednak podobało się to, 

co  robił,  a  może  sposób  jego  pracy?
W czerwcu 1979 roku został odwołany ze 
stanowiska kierownika świetlicy i zatrud-
niony jako instruktor. W 1982 roku z in-
struktora został przeniesiony „na stanowi-
sko”  sprzątającego świetlicę. 

Były to ciosy z których Jasiu już się nie 
podniósł. Poczucie krzywdy nie pozwoliło 
mu normalnie funkcjonować. Zabrano mu 
to, co kochał, co stanowiło sens jego ży-
cia. Zaszył się w domu, niechętnie rozma-
wiał  z  ludźmi.  Zmarł  nagle  13  stycznia 
1988 roku w wieku 56 lat. 

Patrzę więc na to,  co teraz dzieje  się
w dawnej Świetlicy obecnie Centrum Kul-
tury,  na Panią Olę,  Mariusza – wnuka 
ludowego skrzypka,  Anetkę i  cieszę się, 
że  są  to  ludzie  na  właściwym  miejscu. 
Chętnie, jak kiedyś do Jasia, przychodzą 
do nich najmłodsi i najstarsi. 

Bo  pracownikom  Centrum  „chce  się” 
zorganizować wycieczkę, wyjazd małych 
dzieci do teatru, kina, zrobić własnoręcz-
nie piękne kartki świąteczne, uczyć star-
szych ludzi obsługi komputera, zorganizo-
wać ogromnym nakładem pracy festyn ro-
dzinny.  Chce się im w inny,  nowoczesny 
już sposób kontynuować to, co zaczął Jan 
Kostera,  człowiek,  który zasłużył  na na-
szą pamięć. 

I.

Natalia Szkutnik, Stefania Łukaszek, Maria Kapinos, Zofia Wygoda, Wiktoria Romańska, Maria Łodkowska, Stanisław Śmiszek, Irena Buba, Helena Obarzanek, 
Jan Zientarski, Jan Kostera, Władysław Buba
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ABONAMENT RTV
Szanowni Czytelnicy!
W związku z prowadzoną przez Pocztę Polską na 

szeroką skalę akcją ściągania zaległych należności z ty-
tułu nie uiszczania abonamentu radiowo- telewizyjne-
go, w dzisiejszym numerze przybliżona zostanie insty-
tucja  abonamentu,  warunki  jego  płatności,  konse-
kwencje  jego  niepłacenia  oraz  prawne  możliwości 
zwolnienia się  z obowiązku jego zapłaty.

Abonament  radiowo-telewizyjny  regulowany  jest 
ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abona-
mentowych. Pobiera się go za używanie odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, jednakże ustawa przyjmuje, 
że każdy odbiornik, który znajduje się w stanie umożli-
wiającym natychmiastowy odbiór programu, jest przez 
jego posiadacza używany, a zatem objęty obowiązkiem 
opłaty. 

Bez znaczenia zatem jest fakt, że nie oglądamy czy 
słuchamy  za  jego  pomocą  programów nadawcy  pu-
blicznego, czy też w ogóle go nie używamy. Wystarczy 
jedynie,  że  po  jego  normalnym uruchomieniu,  dany 
odbiornik zdatny jest do natychmiastowego jego wy-
korzystania zgodnie z przeznaczeniem. W praktyce za-
tem zwolnione z obowiązku abonamentu jest posiada-
nie sprzętu do odbioru, który jest zepsuty. 

W  świetle  powyższego  bez  znaczenia  jest  zatem 
fakt,  co niektórzy  usiłują  podnosić,  że  płacą  abona-
ment z tytułu posiadania telewizji cyfrowej odbieranej 
za  pośrednictwem dekodera  Polsatu  Cyfrowego,  Ca-
nal+, czy też innego operatora. Tamta opłata jest opła-
tą za usługę, czyli dostawę sygnału antenowego, nato-
miast abonament jest opłatą za posiadanie sprawnego 
odbiornika.

Każdy odbiornik podlega zarejestrowaniu oraz od 
pierwszego dnia  miesiąca  następującego po miesiącu
w którym odbiornik został  zarejestrowany – opłacie
w kwocie 5,94 zł miesięcznie za radio oraz 18,68 zł 
miesięcznie za telewizor, w terminie do dnia 25 każde-
go miesiąca, jednakże abonament za telewizor zawiera 
również jednocześnie opłatę za radio. Opłaty te są co 
roku waloryzowane o wskaźnik inflacji. Opłacie podle-
ga  każdy odbiornik  z  osoba,  jednakże jeżeli  większą 
liczbę odbiorników posiadają osoby fizyczne w ramach 
tego  samego  gospodarstwa  domowego  względnie
w samochodzie stanowiącym ich własność, to abona-
ment opłaca się tylko od jednego odbiornika. W przy-
padku  opłacenia  składki  za  okres  dłuższy  niż  jeden 
miesiąc z góry miesięczne opłaty mogą być niższe.

Od obowiązku  uiszczania  opłat  abonamentowych 
ustawowo zwolnieni są:

•  inwalidzi I grupy,
• osoby całkowicie niezdolne do pracy, na mocy 

orzeczenia ZUS,
• osoby  o  stwierdzonym  znacznym  stopniu  

niepełnosprawności,
• rolnicy  trwale  lub  całkowicie  niezdolni  do  

pracy,
• osoby powyżej 75 roku życia,
• osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,  

specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
• osoby niesłyszące oraz niewidome,
• osoby  które  ukończyły  60  lat  oraz  mają  

ustalone prawo do emerytury, której wysokość 
nie przekracza miesięcznie 50 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez 
GUS,

• osoby  mające  prawo  do  korzystania  ze  
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  
otrzymujące świadczenia rodzinne, bezrobotne, 
posiadające  prawo  do  zasiłku  
przedemerytalnego  lub  świadczenia  
przedemerytalnego.

Osoby pragnące korzystać ze zwolnień zobowiązani 
są do zgłoszenia się ze stosownymi dokumentami po-
twierdzającymi prawo do zwolnień we właściwej pla-
cówce  pocztowej.  Za  używanie  niezarejestrowanego 
odbiornika grożą opłaty karne. W przypadku korzysta-
nia z niezarejestrowanego radia jest to opłata aktualnie 
w kwocie 178,20 zł.,  natomiast telewizora, w kwocie 
560,40 zł. Uiszczenie opłaty karnej nie zwalnia użyt-
kownika niezarejestrowanego odbiornika, z uregulowa-
nia opłaty abonamentowej za ten sam okres. Urzędni-
cy pocztowi mają uprawnienia do prowadzenia kontro-
li w zakresie ujawniania niezarejestrowanych odbiorni-
ków,  jednakże  uprawnienia  te,  na  chwilę  obecną  nie 
dają możliwości kontrolerom wstępu, bez zgody dys-
ponenta nieruchomości, na teren jego posesji, czy do 
mieszkania, celem jego przeszukania.

Użytkownicy odbiorników zarejestrowanych, którzy 
zaprzestali opłacania abonamentu, mogą być wezwani 
do jego zapłaty wraz z odsetkami za zwłokę za cały 
nieprzedawniony okres to jest 5 ostatnich lat.

Umorzenie należności, rozłożenie na raty zaległości 
lub też samych odsetek za zwłokę, może nastąpić jedy-
nie ze względu na szczególne względy społeczne lub 
przypadki  losowe.  Wniosek  w  tej  w  sprawie  należy 
składać wprost do Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji. 

Daniel Kajda
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„ZDROWE BICIE SERCA”
Światowy  Dzień  Zdrowia 

obchodzony  jest  7  kwietnia
z  okazji  rocznicy  powstania 
WHO w 1948 roku. Każdego 
roku  motyw  przewodni 
Światowego  Dnia  Zdrowia 
poświęcony  jest  innej  tema-
tyce,  która  podkreśla  priory-

tetowy  obszar  problemów  w  obszarze  zdrowia  pu-
blicznego na świecie. W tym roku motywem przewod-
nim jest nadciśnienie krwi.

Wysokie  ciśnienie  krwi  zwiększa  ryzyko  choroby 
niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, udaru mó-
zgu  i  niewydolności  nerek.  Wysokie  ciśnienie  krwi 
sprawia, że mięsień sercowy pracuje ciężej niż powi-
nien,  co  po  dłuższym czasie,  skutkuje  jego  osłabie-
niem. Im wyższe ciśnienie tętnicze krwi, tym większe 
ryzyko wystąpienia zawałów serca lub udarów mózgu. 
Ryzyko wystąpienia tych powikłań wzrasta w obecno-
ści innych czynników ryzyka, takich jak cukrzyca, za-
burzenia lipidowe czy niezdrowy styl  życia  (nadwaga 
lub otyłość, niezdrowa dieta, palenie papierosów, nad-
mierne spożycie alkoholu oraz brak aktywności fizycz-
nej).  Ciśnienie krwi ma również tendencję do zwięk-
szania się wraz z wiekiem. Z aktualnych badań epide-
miologicznych wynika, że co drugi Polak ma nieprawi-
dłowe ciśnienie krwi.

Tylko ok. 30-50% osób zdaje sobie z tego sprawę,
a prawie połowa wiedząc o nadciśnieniu nie leczy go 
lub robi to nieskutecznie. Jedynie u niewielkiego odset-
ka chorych, nadciśnienie jest dobrze kontrolowane. 

Ostatecznym  celem  kampanii  prowadzonej  w  ra-
mach Światowego Dnia Zdrowia 2013 jest zmniejsze-
nie zawałów serca i udarów mózgu, przez:
• podniesienie  świadomości  społeczeństwa  na

temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego,
• edukację  zdrowotną  w  zakresie  zapobiegania

wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom,
• zachęcenie  osób dorosłych  do regularnej  kontroli

swojego ciśnienia krwi i stosowania się do  zaleceń
lekarza,

• zachęcenie  władz  krajowych  i  lokalnych,  aby
utworzyć  warunki  sprzyjające  prozdrowotnym
zachowaniom.
Nadciśnienie  tętnicze  może  dotyczyć  każdego

z nas! O wysokim lub podwyższonym ciśnieniu krwi, 
czyli o nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy 
ciśnienie tętnicze w kilkakrotnych pomiarach przekra-
cza wartości uznane za prawidłowe.  Zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami przyjętymi przez Światową Organi-
zację Zdrowia wartość ciśnienia  krwi 140/90 mmHg 
stanowi  granicę  między  ciśnieniem  prawidłowym 
(norma:  <  130/85  mmHg)  a  podwyższonym. 

Nadciśnienie  tętnicze,  oznacza  wzrost  wartości 
ciśnienia ponad 140/90 mmHg  niezależnie od wieku 
pacjenta,  potwierdzone  kilkoma  pomiarami. 
Najnowsza  klasyfikacja  wprowadza  także  wartość 
ciśnienia optymalnego, tj. 120/80 mmHg.

Najważniejsze informacje:
• Zawały  serca  i  udary  mózgu  są  głównymi

przyczynami zgonów na całym świecie, możesz  im 
jednak zapobiec.

• Możesz się chronić przed zawałami serca i udarami
mózgu inwestując trochę swojego czasu  i wysiłku.

• Palenie  tytoniu,  niezdrowa  dieta  oraz  brak  
aktywności  fizycznej  są  głównymi  czynnikami  
ryzyka wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu.

• Rzucając palenie, zmniejszasz ryzyko zawałów serca 
lub udarów mózgu już od pierwszego dnia zaprze
stania palenia. Ogranicz również spożycie alkoholu.

• Zwiększając swoją aktywności fizycznej trwającą, co 
najmniej 30 minut dziennie, możesz zmniejszyć  ry
zyko zawałów serca i udarów mózgu. Wypoczywaj 
aktywnie.

• Jedząc  co  najmniej  5  porcji  warzyw  i  owoców
dziennie,  ograniczając  sól  do  1  łyżeczki  oraz
zmniejszając  ilość  tłuszczu  w  diecie,  możesz
zmniejszyć  ryzyko wystąpienia  zawału serca  i  lub
udaru mózgu.

• Wysokie  ciśnienie  krwi  często  nie  daje  żadnych
objawów,  ale  może  wywołać  nagły  udar  mózgu
lub  zawał  serca.  Kontroluj  swoje  ciśnienie  krwi
regularnie. Pomiar ciśnienie jest szybki i bezbolesny.

• Cukrzyca  zwiększa  ryzyko  ataku  serca  i  udaru
mózgu.  Jeśli  chorujesz  na  cukrzycę,  kontroluj
swoje  ciśnienie  krwi  i  poziom  cukru  we  krwi,
aby zmniejszyć to ryzyko

• Nadmierna  masa  ciała  zwiększa  ryzyko  zawałów
serca i udarów mózgu. Aby utrzymać prawidłową
masę  ciała,  utrzymaj  umiarkowaną,  regularną
aktywność fizyczną i odżywiaj się zdrowo.

• Zawały  serca  i  udary  mózgu  pojawiają  się  nagle
i mogą być śmiertelne, jeśli nie zostanie udzielona
natychmiastowa pomoc lekarska.

• Unikaj stresu.
Jeśli przestrzegasz tych wszystkich zaleceń  i mimo 

to twoje ciśnienie nadal jest wysokie, twój lekarz może 
przepisać ci leki. Farmakoterapia pomaga obniżyć ci-
śnienie krwi i utrzymać na prawidłowym poziomie.

Systematyczne  i  dokładne  pomiary  ciśnienia  krwi 
zapewniają  osobom  cierpiącym  na  nadciśnienie 
tętnicze poczucie bezpieczeństwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Staszowie
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„WIEDZA O HIV/AIDS”
Powiatowa Stacja  Sanitar-

no-Epidemiologiczna  w Sta-
szowie wspólnie ze Staszow-
skim  Ośrodkiem   Kultury, 
Centrum  Kształcenia  Prak-

tycznego w Staszowie, Powiatowym  Zespołem  Do-
radców Metodycznych w Staszowie  i  Komendą Po-
wiatową Policji w Staszowie zorganizowały powiatowy 
etap konkursu testowego p.h. „Wiedza o HIV/AIDS 
może uratować zdrowie i życie”

Celem konkursu  było:
• upowszechnianie wiedzy o HIV/AIDS,
• propagowanie profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Konkurs adresowano do uczniów szkół  ponadgim-
nazjalnych  powiatu  staszowskiego.  Wiedza  uczestni-
ków konkursu sprawdzana była na dwóch etapach: t.j.: 
na poziomie szkolnym  i  na poziomie powiatowym. 
Na obydwu etapach uczniowie rozwiązywali  test skła-
dający  się  z  zadań  zamkniętych.   Propozycje  testu 
przygotowali organizatorzy konkursu i przesłali  wraz 
z  regulaminem do szkół. Szkolne Komisje Konkurso-
we  powołane przez dyrektorów szkół  przeprowadziły 
etap szkolny w terminie od  26 listopada 2012 – 07 
grudnia  2012 r. Powiatowy etap konkursu odbył się 25 
lutego  2013  roku  w  Staszowskim Ośrodku  Kultury. 
Otwarcia  dokonał  Państwowy  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny w Staszowie Pani Bożena Głaz.

Ogółem  w  etapie  powiatowym  konkursu  udział 
wzięło 18 uczniów t.j.  po 3  uczniów z niżej wymie-
nionych szkół:
• Liceum  Ogólnokształcącego  w  Staszowie.

Opiekunami  konkursu była Pani Ewa Markiewicz, 
Pan Grzegorz Skubera i Pan Mariusz Ziętarski.

• Liceum  Ogólnokształcącego  w  Bogorii.  Opieku
nem konkursu była Pani Barbara Miszczak

• Liceum Ogólnokształcącego w Osieku. Opiekunem 
konkursu była Pani Dorota Pszczoła

• Zespołu  Szkół w Staszowie. Opiekunem konkursu
była Pani  Beata Janas i Pani Agata Cyranowska.

• Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego
w  Sichowie  Dużym.  Opiekunem  konkursu  była
Pani Katarzyna Połetek,

• Zespołu  Szkół  w Połańcu.  Opiekunem konkursu
była Pani Anna Obcowska.
Komisja Konkursowa przyznała wszystkim uczest-

nikom  nagrody  książkowe.  Podczas  rozwiązywania 
przez uczestników testu  konkursowego zgromadzeni 
na  sali  widowiskowej  zaproszeni  przedstawiciele 
władz, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie obej-
rzeli 3 występy artystyczne przygotowane przez  grupy 
aktorskie  z następujących szkół:  
• Liceum  Ogólnokształcącego   w  Staszowie,  pod  

kierunkiem  Pani Anny Bani,
• Zespołu Szkół  w Połańcu pod  kierunkiem Pani

Anny Obcowskiej,
• Zespołu Szkół  w Staszowie pod kierunkiem Pani

Beaty Janas i Pani Agaty Cyranowskiej.
Zgromadzeni  na  widowni  uczniowie  mieli  możli-

wość  obejrzenia  i  wysłuchania  prezentacji  na  temat 
narkomanii  przygotowanej   przez  str. sierżant Panią 
Barbarę  Czernikowską-Kajtek  oraz  prezentacji  doty-
czącej zakażeń HIV/AIDS, którą omówił pracownik 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sta-
szowie Pani Halina Męcińska.

Wszystkim  Dyrektorom  Szkół,  Nauczycielom, 
Uczniom, zaangażowanym w przebieg obydwu etapów 
konkursu  Organizatorzy  konkursu  składają  gorące 
podziękowania!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Staszowie

KULINARNIE...
Pasztet z zielonym pieprzem
Składniki: 50 dag łopatki wieprzowej bez kości, 30 

dag cielęciny, 30 dag podgardla, 50 dag wątróbki dro-
biowej, cebula, duża marchew, 1/2 selera korzeniowe-
go,  3  liście  laurowe,  8  ziaren  ziela  angielskiego,  sól, 
pieprz, 2 bułki kajzerki, namoczone w mleku, 5 jajek, 
gałka  muszkatołowa,  2  łyżki  ziaren  marynowanego 
zielonego pieprzu, oliwa, masło i bułka tarta do formy. 

Sposób przyrządzenia: mięsa (bez wątróbki) i  wa-
rzywa kroimy w grubą kostkę,  dodajemy liście,  ziele, 
doprawiamy solą  i  pieprzem.  Wkładamy do żarood-
pornego naczynia i podlewamy 1/2 szklanki wody. Pie-
czemy do miękkości, ok. 1 i 1/2 godz. w temp. 190°C. 
Wyjmujemy,  studzimy.  Bułkę  odciskamy  z  nadmiaru 
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mleka i mielimy. Surową wątróbkę mielimy. Ostudzone 
mięso (bez listka i  ziela)  wraz z warzywami i  sosem 
mielimy dwukrotnie. Łączymy wątróbkę, bułkę, mięso, 
jajka,  doprawiamy  świeżo  startą  gałką  i  zielonym 
pieprzem. Dokładnie  mieszamy.  By sprawdzić  smak, 
smażymy łyżkę masy na oliwie na patelni, próbujemy – 
jeśli  trzeba,  uzupełniamy  przyprawy.  Dwie  nieduże 
foremki  keksówki  smarujemy  masłem i  wysypujemy 
bułką tartą. Nakładamy masę do form. Wstawiamy do 
piekarnika rozgrzanego do temp. 170°C i pieczemy ok. 
1 godz.

Białe kiełbaski pieczone z żurawinami i jabłkami
Składniki: 6 łyżek oliwy, 3 kwaśne jabłka, pokrojo-

ne w grubą kostkę, garść żurawiny świeżej bądź suszo-
nej, mała czerwona cebula, pokrojona w piórka, 2 łyż-
ki ostrej musztardy, pieprz, 6 surowych, białych kiełba-
sek (lub 10 cienkich), 5 gałązek rozmarynu. 

Sposób przyrządzenia: dno sporego naczynia żaro-
odpornego smarujemy oliwą. W misce mieszamy jabł-
ka, żurawiny i cebulę z musztardą i resztą oliwy (najle-
piej dłońmi). Doprawiamy pieprzem. Surowe kiełbaski 
nakłuwamy widelcem, by nie pękały w czasie pieczenia 
(parzone tego nie wymagają). Rozrzucamy jabłka z do-
datkami  na  dnie  naczynia,  posypujemy rozmarynem, 
na wierzchu układamy kiełbaski. Pieczemy ok. 45 min 
w temp. 180–200°C. Obracamy kiełbaski w czasie pie-
czenia (cienkie kiełbaski szybciej są gotowe).

Barszcz biały z przepiórczymi jajkami w kiełbasie
Składniki : 500g żeberek wołowych, 500 g wędzon-

ki, 500g surowej białej kiełbasy, 18 przepiórczych jajek, 
1  średnia  marchewka,  1  pietruszka,  kawałek  selera,
3 szklanki domowego zakwasu, 400 ml śmietanki 30%, 
1  cebula,  4  ząbki  czosnku,  łyżka  czosnku  niedźwie-
dziego,  świeżo  mielony  czarny  pieprz,  sól  morska,
3 średnie ziemniaki, kilka suszonych grzybów leśnych, 
1 jajko. 

Sposób przyrządzenia: żeberka oraz wędzonkę kro-
imy  na  dwie  -  trzy  mniejsze  części  i  wkładamy  do 
garnka.  Dodajemy  obroną  i  pokrojoną  marchewkę, 
ziemniaki,  selera  oraz  pietruszkę.  Na  suchej  patelni 
przypalamy ze wszystkich stron cebulę (aż będzie lek-
ko zwęglona). Gotujemy na wolnym ogniu jak rosół. 
Po zagotowaniu dodajemy suszone grzybki i wyciąga-
my  mięso.  Kiedy  wędzonka  przestygnie  kroimy  ją
w drobną kostkę i podsmażamy. Do bulionu wlewamy 
zakwas  oraz  śmietanę.  Zwiększamy ogień  na  średni, 
dodajemy  podsmażoną  wędzonkę,  świeżo  zmielony 
czarny pieprz, przeciśnięte przez praskę ząbki czosn-
ku,  doprawiamy  solą.  Przepiórcze  jajeczka  gotujemy
w osolonej wodzie, następnie bardzo delikatnie obiera-
my. Białą kiełbasę wyciskamy z jelit, dodajemy do niej 
jajko i mieszamy. Ugotowane jajka przepiórki otulamy 
białą kiełbasą i smażymy w głębokim tłuszczu przez
3 - 4 minutki. Osuszamy na papierowym ręczniku i do-
dajemy  do  barszczu.  Przed  podaniem  dodajemy  do 
zupy czosnek .

Wielkanocny, orkiszowy zakwas na barszcz biały
Składniki:  2  szklanki  mąki  pszenno – orkiszowej,

1  litr  ciepłej  wody,  6  łyżek  suszonego  majeranku,
6 ząbków czosnku, 6 ziarenek czarnego pieprzu, 4 li-
ście laurowe, 1 duży kompres, kawałek sznurka.

Sposób przyrządzenia: do szklanego naczynia wsy-
pujemy mąkę,  dodajemy obrane i  przekrojne na pół 
ząbki  czosnku,  ziarenka  pieprzu,  liście  laurowe  oraz 
majeranek. Wlewamy litr ciepłej, przegotowanej wody
i dokładnie mieszamy. Naczynie przykrywamy czystym 
kompresem i  obwiązujemy sznurkiem. Pozostawiamy 
na cztery dni,  codziennie mieszamy. Po zakwaszeniu 
barszcz można trzymać zamknięty w słoiku przez ty-
dzień.

Muffinkowe babeczki wielkanocne
Składniki:  2  szklanki  mąki,  2/3  szklanki  cukru,

2  jajka,  2  łyżeczki  proszku do pieczenia,  1  szklanka 
mleka,  1/3  szklanki  roztopionego  masła,  2  łyżeczki 
otartej skórki z pomarańczy, lukier do dekoracji, kolo-
rowa posypka. 

Sposób przyrządzenia:  suche składniki  umieszcza-
my w misce a następnie dorzucamy mokre składniki. 
Wszystko  mieszamy krótko  i  energicznie  (mogą  być 
grudki).  Silikonową foremkę delikatnie  natłuszczamy 
olejem i wlewamy ciasto do 2/3 foremki i wstawiamy 
do nagrzanego piekarnika  do 180 stopni  i  pieczemy 
20-25 minut. Po ostygnięciu babeczek polewamy je lu-
krem i posypujemy kolorową posypką.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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W oczekiwaniu na film w kinie „HELIOS” W Galerii ECHO w Kielcach

Pobyt na basenie dostarczył wiele emocji i dużo dobrej zabawy
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Życzenia od władz samorządowych

Piosenkę „Babę zesłał Bóg” wykonała Wioletta Kobos

Licznie zgromadzone mieszkanki naszej gminy

Wiktoria Pikul podczas występu
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