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  Niewiele jest takich chwil w roku, kiedy widać, że wszyscy zajęci są tym samym.
Udajemy się na zakupy, kupujemy mnóstwo prezentów, nagle stwierdzamy,
że dom musi lśnić idealną czystością... W sklepach biegamy między półkami
szukając śledzi, maku, kapusty kiszonej i... kolorowych bombek. Niezwykła jest
jednak siła tradycji. Nikt nie wyobraża sobie świąt bez choinki, postnych potraw
i prezentów. Wszyscy jednogłośnie siadamy za pięknie udekorowanym stołem,
spożywamy wigilijne potrawy i chcemy ten czas spędzać w gronie najbliższych.
Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. 
  
Zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnim, spędzić więcej
czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych. Powinniśmy doceniać obecność drugiego
człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest
Najważniejsze przesłanie Świąt... Niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do tych,
którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość.
Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaśnie on nigdy w naszych
sercach, czyniąc nas coraz lepszymi, wspaniałomyślnymi wobec innych. W każdej chwili
bądźmy pomocni, gdy ktoś w pobliżu będzie potrzebował wsparcia. 
  W ten świąteczny, magiczny czas, życzę przede wszystkim radości z obcowania
z najbliższymi, a u progu Nowego Roku, samych sukcesów!

Aleksandra Stachniak
 Redaktor Naczelna

   wraz z Zespołem Redakcyjnym
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LUBIĘ PATRZEĆ NA LUDZI SZCZĘŚLIWYCH...

       Elżbieta Nowak – kierownik USC w Łubnicach

Ambitna,  profesjonalna  w  każdym  calu  i  pełna
energii...  Zaraża  uśmiechem każdego,  kto  przebywa
w jej towarzystwie...  Taka jest  Elżbieta Nowak, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnicach.

Czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić
naszym  Czytelnikom  ile  wynosi  Pani  staż  pracy
w Urzędzie Gminy w Łubnicach?

Staż pracy w Urzędzie Gminy w Łubnicach, a tym
samym w Urzędzie  Stanu Cywilnego  to  już  prawie
dwa lata. 

Urząd  Stanu  Cywilnego  większości  obywateli
kojarzy się z zawieraniem ślubów, co jest oczywiście
sporym uproszczeniem.  Jaki  jest  więc  pełny  zakres
działalności USC?

Działalność USC to nie tylko zawieranie ślubów, to
także:  sporządzanie  aktów  stanu  cywilnego  (skróco-
nych, zupełnych i wielojęzycznych: urodzenia, małżeń-
stwa, zgonu), prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, prze-
chowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, oraz
akt zbiorowych, przyjmowanie oświadczeń o wstąpie-
nie  w  związek  małżeński,  oraz  innych  oświadczeń
zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, stwierdzenie legitymacji  procesowej do wystą-
pienia do sądu w sprawach możności lub niemożności
zawarcia małżeństwa, wskazywanie kandydata na opie-
kuna  prawnego,  wykonywanie  zadań  wynikających
z Konkordatu, transkrypcja, odtwarzanie, uzupełnienia
treści aktów sporządzonych za granicą, powiadamianie
organów ewidencji ludności o zmianach w aktach sta-
nu  cywilnego,  prowadzenie  statysty,  urodzeń  mał-
żeństw i zgonów, organizacja jubileuszy z okazji dłu-
goletniego  pożycia  małżeńskiego,  organizacja  jubile-
uszy dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat i wię-
cej,  korespondencja  z  placówkami  konsularnymi
w sprawach stanu cywilnego oraz w sprawach konwen-
cji  i  umów międzynarodowych,  zezwolenia  i  nadzór
nad  sprawami  zbiórek  publicznych,  przygotowanie
i nadzór w sprawach zgromadzeń i imprez masowych,
współdziałanie  z  administratorami parafii  i  służbami
porządkowymi w czasie przemarszu pielgrzymek, wy-
konywanie  funkcji  zwierzchnika  służbowego  wobec
pracowników bezpośrednio mu podległych. 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z u rzędu. . .

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój  i radość.

Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Przewodniczący
Rady Gminy Łubnice

Marian Komasara

Wójt
Gminy Łubnice

Anna Grajko
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To rzeczywiście szeroki zakres działalności...
A jak daleko wstecz sięgają zapisy archiwalne USC

w naszej gminie?
W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnicach

przechowywane są księgi od 1913 roku do dnia dzisiej-
szego, jednakże po skończonym roku kalendarzowym
najstarsze  księgi  100-letnie  oddaje  się  do  Archiwum
Państwowego w Sandomierzu przy ulicy Żydowskiej 4,
gdzie  zainteresowane osoby mogą ubiegać  się  o po-
świadczone kserokopie aktów stanu cywilnego znajdu-
jące się  w najstarszych księgach. 

Są stare księgi, ale jest również i Internet... 
W Internecie  nie  ma zapisów dotyczących aktów

stanu  cywilnego,  jest  tylko  możliwość
w naszej gminie otrzymania odpisów aktów stanu cy-
wilnego na podstawie istniejących ksiąg w wersji papie-
rowej.  Internet  może  tylko  posłużyć  do  przesłania
w wersji elektronicznej podania o wydanie odpisu aktu
stanu cywilnego. Na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w Łubnicach znajduje się informacja o pracy USC,
oraz niezbędne druki.  

Proszę powiedzieć Naszym Czytelnikom czy przy-
jemnie być „cywilnym księdzem”?

Tak. Na początku było trudno i stres, ale teraz to
sama  przyjemność.  Lubię  potrzeć  na  ludzi  szczęśli-
wych.

Czy dopuszczalny jest  ślub cywilny po ślubie ko-
ścielnym (konkordatowym)? Po ślubie cywilnym, jak
wiem, można zawrzeć ślub kościelny... 

Zgodnie  z  Kodeksem  rodzinnym  i  opiekuńczym
małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta
jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu
Stanu  Cywilnego  oświadczenia,  że  wstępują  ze  sobą
w związek małżeński, małżeństwo zostaje również za-
warte,  gdy  mężczyzna  i  kobieta  zawierający  związek
małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła
albo innego związku wyznaniowego w obecności du-
chownego oświadczając wolę jednoczesnego zawarcia
małżeństwa  podlegającemu  prawu  polskiemu,  a  kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego następnie sporządzi
akt małżeństwa. Sytuacje taką stosuje się jeżeli jest ra-
tyfikowana  umowa  międzynarodowa  lub  ustawa
regulująca stosunki między państwem a kościołem lub
innym związkiem wyznaniowym. Najważniejszą cechą
ślubu konkordatowego jest wywoływanie skutków za-
równo wyznaniowych, jak i prawnych. Do prawodaw-
stwa  polskiego  ślub  konkordatowy  wszedł  na  mocy
Konkordatu  podpisanego  pomiędzy  Rzeczpospolitą
Polską a Stolicą Apostolską. 

Czy  spotkała  się  Pani  z  wydarzeniem  ciekawym,
szczególnym,  wyjątkowym podczas  ceremonii  ślubu,
na przykład jedna ze stron odpowiedziała „NIE”? 

Podczas zawierania ślubów cywilnych nie było jak

do tej pory wyjątkowych sytuacji, nikt nie powiedział
„nie”, nikt nie zemdlał...

Oby tak było zawsze. A jak to jest z przybieraniem
nazwiska przez małżonków?

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosi-
ło  po zawarciu  małżeństwa  decyduje  złożone  przed
kierownikiem USC. Małżonkowie mogą nosić wspólne
nazwisko będące nazwiskiem jednego z  nich.  Każdy
z małżonków może również zachować swoje dotych-
czasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe
nazwisko  drugiego  małżonka.  Nazwisko  utworzone
w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż
dwóch członków. W razie nie złożenia oświadczenia
w sprawie  nazwiska,  każdy z  małżonków zachowuje
swoje dotychczasowe nazwisko.

Czy zdarzyło się, że nupturienci zabiegali o udzie-
lenie im ślubu w formie innej niż ustawowo i zwycza-
jowo przyjęto? Na przykład pod wodą, w powietrzu,
na  spadochronie,  leśniczemu  w  lesie,  wodniakowi
w łajbie na środku Wisły, pszczelarzowi w pasiece … 

W mojej dotychczasowej pracy kierownika USC nie
zdarzyło  się,  aby  nupturienci  zabiegali  o  udzielenie
ślubów  w warunkach  ekstremalnych.  Ślub  to  ważna
uroczystość rodzinna, życiowa oraz społeczna, forma
zawierania  związku  małżeńskiego  ma  być  uroczysta.
Forma zawarcia związku małżeńskiego w naszym kraju
określona jest przepisami prawa (ustawa o aktach stanu
cywilnego).

Najstarsza para, najmłodsza para … 
Najstarsza  parą  jakiej  udzielałam  małżeństwa  to

nupturienci w wieku 50+, a najmłodsza to 20+. Nie
ma małżeństwa osób nieletnich. 

Łatwo jest popełnić bigamię? 
Bigamia (od łac. bis dwa razy i gr. gamos małżeń-

stwo) to sytuacja wielożeństwa. W naszym kraju biga-
mia jest przestępstwem karalnym zgodnie z Kodeksem
karnym. Przepis kodeksu stanowi, że kto zawiera mał-
żeństwo  pomimo,  że  pozostaje  w  związku  małżeń-
skim,  podlega grzywnie,  karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2 (dotyczy to także
większej liczby zawartych związków małżeńskich, czyli
wielokrotnej  bigamii).  Zgodnie  z  Kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym nie może zawrzeć małżeństwa ten,
kto już pozostaje w związku małżeńskim. 

A  czy  obywatel  naszego  kraju  może  zawrzeć
związek małżeński za granicą? 

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce może za-
wrzeć małżeństwo za granicą naszego państwa. Do za-
warcia  małżeństwa  za  granicą  niezbędne  jest  za-
świadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem pol-
skim może zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie takie

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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5

wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca za-
mieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. 

Co  powinni  wiedzieć  rodzice,  gdy  urodzi  się  im
dziecko? 

Gdy urodzi się dziecko każdy rodzic powinien wie-
dzieć, że urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14
dni od dnia urodzenia. Do zgłoszenia urodzenia dziec-
ka  są  zobowiązani:  ojciec  dziecka  albo  matka,  jeżeli
stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna
przy  porodzie,  lekarz albo położna.  Rodzice  dziecka
dokonują  rejestracji  urodzenia  we właściwym teryto-
rialnie USC miejsca urodzenia dziecka. Do rejestracji
urodzenia dziecka niezbędne są dowody osobiste ro-
dziców dziecka w celu sprawdzenia tożsamości rodzi-
ców, akt małżeństwa rodziców dziecka. Po dokonaniu
rejestracji dziecka w księgach stanu cywilnego wydawa-
ne są odpisy skrócone aktu urodzenia.

 
Proszę przybliżyć nam prawne zasady przybrania

nazwiska dziecku?
Zgodnie  z  Kodeksem rodzinnym i  opiekuńczym,

dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że po-
chodzi od męża matki, nosi nazwisko wskazane w ich
zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wska-
zać nazwisko jednego z ich albo nazwisko utworzone
przez  połączenie  nazwiska  matki  z  nazwiskiem ojca
dziecka.  Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są
składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach,
które  będą nosić   małżonkowie.  Jeżeli  małżonkowie
nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska
dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska
matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy spo-
rządzeniu  aktu  urodzenia  pierwszego  wspólnego
dziecka  małżonkowie  mogą  złożyć  przed  kierowni-
kiem Urzędu  Stanu  Cywilnego  zgodne  oświadczenia
o  zmianie  wskazanego  przez  nich  nazwiska  dziecka
albo oświadczenia, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało
przez nich wskazane. W przepisach prawnych Kodek-
su  rodzinnego  i  opiekuńczego  istnieją  jeszcze  inne
przesłanki nadania dziecku nazwiska. O czym można
przeczytać w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym lub
uzyskać  bezpośredniej  informacji  w  Urzędzie  Stanu
Cywilnego. 

 

A jeżeli dziecku, gdy dojdzie do określonej świado-
mości,  nie  spodoba  się  decyzja  rodziców  i  będzie
chciało nazywać się inaczej? 

Niepełnoletnie osoby nie mogą bez zgody opieku-
nów prawnych zmienić nazwiska. Po ukończeniu peł-
noletności  każdy może zgodnie  z przepisami ustawy
o zmianie imienia i nazwiska zmienić na wniosek na-
zwisko. Zmiana nazwiska następuje w drodze decyzji
administracyjnej. Jednak zmiana imienia lub nazwiska
można  dokonać  wyłączeni  z  ważnych  powodów
w szczególności gdy dotyczą zmiany: imienia lub na-
zwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością
człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub
nazwisko,  które  zostało  bezprawnie  zmienione,  na
imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa
polskiego, którego obywatelstwo również się posiada. 

Najczęściej  nadawane  imiona  dzieciom  w  naszej
gminie …. 

Na terenie naszej gminy w ostatnim czasie najczę-
ściej  nadawane imiona dla  dziewczynki  to:  Lena,  dla
chłopca:  Jakub,  poza  tym  imiona  są  bardzo  różne:
Zuzanna, Antoni, Amelia, Nikodem, Krystian, Bianka,
Karol.

Czyli  pojawiają  się  zarówno  imiona  tradycyjne,
jak  i  nowoczesne.  Proszę  nam opowiedzieć  o  sobie,
swoich pasjach, zainteresowaniach...

Jestem  zapracowaną  osobą,  po  ośmiu  godzinach
pracy w Urzędzie Gminy wracam do domu i dalej pra-
cuję.  Nie  umiem  odpoczywać,  oglądać  telewizji,  już
chyba nie umiem się relaksować.

Jednym  słowem  preferuje  Pani  aktywny
odpoczynek. A jak się Pani pracuje w naszej gminie?

W Urzędzie  Gminy  w  Łubnicach  pracuje  mi  się
wspaniale. Czuję się jak w rodzinie. 

Czego życzyłaby Pani Czytelnikom z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia?

Składam wszystkim serdeczne życzenia, dużo zdro-
wia, radości i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
2014. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę

Aleksandra Stachniak

e- ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Projekt  „e-świętokrzyskie  Rozbudowa Infrastruk-

tury Informatycznej JST” jest  kontynuacją  i  rozsze-
rzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infra-
struktury Informatycznej” zrealizowanego przez Wo-
jewództwo  Świętokrzyskie  i  13  partnerów  z  Woje-
wództwa  Świętokrzyskiego  ze  środków  ZPORR.
Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Part-
nerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Wo-

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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jewództwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).
Celem  nadrzędnym  Projektu  „e-świętokrzyskie

Rozbudowa  Infrastruktury  Informatycznej  JST”  jest
podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych
w  JST,  a  także  stworzenie  nowoczesnego  systemu
wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządo-
wymi wraz z elektronicznym systemem obiegu doku-
mentów  dla  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego
w całym Województwie Świętokrzyskim. Dzięki reali-
zacji  tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu
stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiada-
jącym  kierunkom  rozwoju  e-administracji  w  Polsce
i Europie. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założe-
nia  tego  projektu  w  pełni  odpowiadają  zmianom
wprowadzanym przez  Ustawę o informatyzacji  pod-
miotów realizujących zadania publiczne, a więc umoż-
liwią  samorządom  Województwa  Świętokrzyskiego
pełną realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach tego projektu w 2012 roku została wy-
budowana nowa sieć LAN w Urzędzie Gminy w Łub-
nicach. W obecnej chwili urząd otrzymał szafę serwe-
rową, w której znajduje się serwer firmy DELL wraz
z oprogramowaniem dziedzinowym i elektronicznym
obiegiem  dokumentów.  Oprogramowanie  będzie
wdrażane w 2014 roku.  W celu zabezpieczenia kopii
bezpieczeństwa  baz  danych Urząd Gminy  w Łubni-
cach  z  w/w  projektu  otrzymał  kasę  ogniotrwałą.
W  celu  wdrożenia  nowego  oprogramowania  urząd
otrzymał 9 zestawów komputerowych wraz z dwoma
skanerami  do  obsługi  elektronicznego  obiegu  doku-
mentów. W chwili obecnej trwają starania o pozyskanie
13  zestawów  komputerowych  w  celu  kompleksowej
wymiany sprzętu w Urzędzie Gminy w Łubnicach. 

Celem  projektu  „Sieć  Szerokopasmowa  Polski
Wschodniej” (SSPW) jest zapewnienie do końca 2014
roku  dostępu  do usług  szerokopasmowych  dla  90%
mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsię-
biorców w województwach warmińsko-mazurskim, lu-
belskim,  podkarpackim,  podlaskim  i  świętokrzyskim.
Realizacja projektu pozwoli w pełni osiągnąć cel dzia-
łania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiększenie dostępu do
Internetu  instytucji  publicznych,  przedsiębiorstw
i  mieszkańców obszarów peryferyjnych  zagrożonych
„wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach projektu trwają prace projektowe przez
wykonawcę projektu. Sieć światłowodowa będzie pro-
wadziła  w gminie  Łubnice  do miejscowości  Słupiec.
Celem  tego  projektu  jest  zapewnienie  mieszkańcom
szybkiego Internetu o prędkości 30 Mb/s. 

Głównym  beneficjentem  projektu  „e-świętokrzy-
skie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woje-
wództwa Świętokrzyskiego” jest Urząd Marszałkowski
i realizowany jest w granicach administracyjnych Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Projekt bezpośrednio wpi-
suje się w cel główny działania 2.2. Budowa infrastruk-
tury  społeczeństwa informacyjnego RPOWŚ. System
Informacji Przestrzennej, obejmuje proces pozyskiwa-
nia, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących
obiektów o charakterze przestrzennym. Termin stoso-
wany i utożsamiany z określeniem GIS (Geograficzny
System  Informacyjny).  Realizacja  projektu  przekłada
się na wdrożenie w jednostkach administracji samorzą-
dowej województwa systemu informacji przestrzennej
o zasięgu regionalnym i w pierwszej kolejności realizo-
wany będzie na potrzeby organów administracji samo-
rządowej  województwa  świętokrzyskiego  i  obejmie
swoim zakresem 13 powiatów oraz 102 gminy. Efek-
tem przeprowadzonych działań oprócz integracji pla-
nowania  SIPWŚ z  rozwiązaniami  e-administracja  ma
być opracowanie pierwszych e-usług, polegających na
udostępnieniu  informacji  publicznej,  między  innymi
w zakresie:
• planowania przestrzennego, 
• gospodarki nieruchomościami (kategorie własności

oraz władania w zakresie gruntów i budynków), 
• oferty inwestycyjnej regionu, 
• informacji środowiskowej, 
• rejestru zabytku, 
• innych  rejestrów  i  zakresów  danych  dotyczących

gospodarki przestrzennej. 
Projekt  ma  za  zadanie  zlikwidować  problemy  ze

zbyt  długą  drogą  komunikacji  i  wymiany  informacji
pomiędzy  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  jak
również między obywatelem a urzędem. Długofalowe
korzyści realizacji projektu to:
• ulepszona wymiana danych, 
• lepsza  komunikacja  na  wielu  szczeblach  admini-

stracji, 
• szybki dostęp o każdej porze do serwisu informa-

cyjnego, 
• proste zarządzanie ładem przestrzennym.

Nadrzędnym celem projektu SIPWŚ jest  poprawa
konkurencyjności regionu. Projekt jest typem inwesty-
cji, która raz zrealizowana będzie nie tylko mieć długi
okres trwałości, ale również cały czas będzie rozwijana
o nowe zasoby informacyjne. Urząd Gminy w Łubni-
cach w ramach projektu otrzymał wysokiej  klasy ze-
staw komputerowy wraz z monitorem. 

 

Aleksandra Stachniak, Leszek Broda
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KONWENTOWE OBRADY

Podczas obrad ,,Konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego”, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz
miasta i  gminy Staszów Romuald Garczewski,  wicestarosta  Michał Skotnicki,  starosta staszowski  Andrzej  Kruzel,  przewodniczący
konwentu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i  gminy Połaniec Jacek Tarnowski,  wójt gminy Bogoria
Władysław Brudek, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, wójt gminy Łubnice Anna Grajko oraz burmistrz miasta i gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz. Źródło: www.staszowski.eu

W dniu 13 listopada br., w Starostwie Powiatowym
w Staszowie burmistrzowie i wójtowie powiatu spotka-
li się na konwentowych obradach, w celu podsumowa-
nia współpracy gmin z powiatem w zakresie realizacji
inwestycji drogowych, związanych z ochroną środowi-
ska, opieką zdrowotną, a także w oświacie. Pozytywnie
oceniono realizację  poszczególnych wspólnych inwe-
stycji oraz wielkość ich dofinansowania przez powiat
z różnych funduszy, głównie z dawnego powiatowego

funduszu ochrony środowiska.
Burmistrzowie  i  wójtowie  wstępnie  zgłosili  swoje

potrzeby  w  zakresie  dofinansowania  ,,powiatowymi”
środkami inwestycji zaplanowane na rok 2014, podkre-
ślając  konieczność  uwzględnienia  określonych  środ-
ków w planowanych obecnie budżetach jednostek sa-
morządowych na przyszły rok.

 

Aleksandra Stachniak

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
W 2013 ROKU W GMINIE ŁUBNICE 

W dniu 15 października 2013 r. zo-
stała podpisana umowa z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w Kielcach  na
dofinansowanie  zadania:  „Usuwanie
i  utylizacja  wyrobów  zawierających
azbest z terenu gminy Łubnice”. 
Zadanie to obejmuje wykonanie:

• demontażu  i  transportu  zdemontowanych  pokryć
dachowych,  zdeponowanie ich i  unieszkodliwienie
na składowisku odpadów w ilości ok. 68 Mg,

• usunięcie  odpadów  zawierających  azbest  zalegają-
cych na posesjach ich transport oraz zdeponowanie
i  unieszkodliwienie  ich  na  składowisku  odpadów

w ilości ok. 141 Mg. 
Całkowity  koszt  zadania  wyniesie  71  118,00  zł.

Koszty kwalifikowane to 71 118,00 zł,  z czego 85%
stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  w  Kielcach  w kwocie  60  450,30  zł.  Na
w/w dotację składają się środki z Narodowego Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Warszawie- 35 559,00 zł ,tj. 50% kosztów kwalifiko-
wanych zadania, oraz środki z Wojewódzkiego Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Kielcach- 24 891,30 zł tj. 35% kosztów kwalifikowa-
nych zadania.

W chwili obecnej wykonano:
• demontaż,  transport  zdemontowanych pokryć da-

chowych  i  ich  unieszkodliwienie  na  składowisku
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w ilości 62,630 Mg,
• usunięcie odpadów zawierających azbest zalegający

na  posesjach,  ich  transport  oraz  zdeponowanie
i  unieszkodliwienie  ich  na  składowisku  odpadów
w ilości 149,838 Mg. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 70 894,44 zł. Za-
danie  było  zrealizowane  ze  środków  pozyskanych
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu powiatu.

  

Anna Jarzyna

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ, OCZYSZCZALNIĄ
I TERMOMODERNIZACJĄ PODEJMOWANE W 2013 ROKU
W roku 2013 Gmina Łubnice przeprowadziła prze-

targi nieograniczone na wykonanie:
• dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sani-

tarnej  wraz z przyłączami w Gminie Łubnice  dla
miejscowości: Przeczów, Łyczba, Łubnice, Orzelec
Duży,  Beszowa,  Borki,  Góra,  Grabowa,  Wolica
i Wilkowa,

• dokumentacji  projektowej  budowy  mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Łubni-
ce.

Wyżej  wymienione  zamówienia  są  w  trakcie
opracowania przez wybrane firmy. Oprócz zamówie-
nia dotyczącego opracowania wspomnianej dokumen-
tacji  na terenie  gminy Łubnice  wykonano termomo-
dernizację :
• budynku OSP w Beszowej,
• budynku świetlicy wiejskiej w Przeczowie.

Dobiega  końca  również  realizacja  inwestycji  pn.
,,Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  dla
gminy Łubnice” w ilości 220 sztuk. 

Anna Jarzyna

  

Termomodernizacja budynków OSP w Beszowej i świetlicy wiejskiej w Przeczowie 

DROGI GMINNE W 2013 ROKU
W roku 2013 Gmina Łubnice otrzymała promesę

w wysokości 300.000,00 zł na odbudowę dróg gmin-
nych uszkodzonych w wyniku powodzi maj - czerwiec
2010 roku.

Z otrzymanej dotacji zostały wykonane następujące
zadania:
• Odbudowa drogi gminnej nr 001759T Wolica (0,75

km),
• Odbudowa  drogi  gminnej  nr  001934T  Wilkowa

(0,57 km),
• Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka –

Słupiec (0,91 km),
• Odbudowa drogi gminnej nr 001684T Łyczba (0,55

km).
Zadanie ukończono 30 września 2013 r.
Wartość wykonanych zadań: 341.284,62 zł.

W  ramach  otrzymanych  środków  z  Funduszu
Ochrony  Gruntów  Rolnych  z  Urzędu  Marszałkow-
skiego  Województwa  Świętokrzyskiego  w  wysokości
15.000,00 zł wykonano zadanie pod nazwą:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości
Budziska” na działce ewidencyjnej nr 63/4.
Zadanie odebrano 27 listopada 2013 r.
Wartość wykonanego zadania: 39.138,60 zł.

Gmina  Łubnice  z  własnych  środków  wykonała
zjazdy z dróg gminnych oraz przepusty pod drogami
gminnymi w ilości:
Borki 7 mb ,Wolica 10 mb, Łubnice 15 mb, Łyczba
5 mb, Szczebrzusz 16 mb, Budziska 15 mb, Zofiówka
36 mb, Grabowa 5 mb.

Barbara Dudek
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ZŁOTE GODY

Odznaczenia od władz samorządowych odbierają
państwo Władysława i Zygmunt Juszczykowie

Życie tak płynie jak górski potok
Przez skalne progi, głazy, korzenie,

I tak unosi nasz los ta rzeka
Zdobiąc nas światłem,
Bliźniąc cierpieniem.

Sprawą jest świętą tak płynąć naprzód
Wśród przeszkód Nadziei nie zgubić...

Ośmiu małżeństwom z naszej gminy, które obcho-
dziły  jubileusz  50-  lecia,  Prezydent  Rzeczypospolitej
Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Uroczystość odbyła się 18 października 2013

roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubni-
cach.

Po programie artystycznym przedstawionym przez
małych  artystów  z  Przedszkola  i  Publicznej  Szkoły
Podstawowej w Łubnicach, w imieniu głowy państwa
dekoracji czcigodnych Jubilatów dokonał wójt Gminy
Łubnice Anna Grajko. Życzenia i gratulacje odznaczo-
nym złożył w imieniu starosty staszowskiego Andrzeja
Kruzla vice starosta powiatu Michał Skotnicki, radny
Rady Powiatu Staszowskiego Janusz Bąk, przewodni-
czący Rady Gminy Marian Komasara, kierownik Urzę-
du  Stanu  Cywilnego  w  Łubnicach  Elżbieta  Nowak
oraz dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach Aleksan-
dra Stachniak. 

Prezydent RP przyznał Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie:
• Janinie i Kazimierzowi Bednarskim,
• Wandzie i Eugeniuszowi Dyraga,
• Helenie i Józefowi Golba,
• Krystynie i Józefowi Gromny,
• Władysławie i Zygmuntowi Juszczyk,
• Janinie i Władysławowi Kot,
• Stanisławie i Stanisławowi Maćkowskim
• Marii i Eugeniuszowi Mrzygłód. 

Po uroczystej dekoracji był czas na wspomnienia. 
Wszystkim Jubilatom składamy serdeczne gratula-

cje, życząc wielu lat w szczęściu, zdrowiu i radości.
  

Aleksandra Stachniak

Jubilaci wraz z władzami samorządowymi
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KONFERENCJA W SEJMIE Z UDZIAŁEM
NASZYCH PRZEDSTAWICIELI

Przedstawiciele  z terenu gminy Łubnice: Anna Grajko – wójt
Gminy Łubnice i Jolanta Wójtowicz radna Gminy Łubnice

Na zaproszenie  senatora  Jerzego Chróścikowskie-
go,  przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju
Wsi Senatu RP, a jednocześnie przewodniczącego Soli-
darności Rolników Indywidualnych, gościła w Sejmie
dwuosobowa delegacja samorządowców z naszej gmi-
ny. 

Mieliśmy możliwość dyskusji z udziałem senatorów,
posłów, ekspertów, a także przedstawicieli organizacji
i stowarzyszeń na temat „Polityka spójności w latach
2014-2020  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich”.
Wspólnie rozważaliśmy możliwości realizacji prioryte-
tów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, miej-
sca strategii rozwoju lokalnego w systemie programo-
wania rozwoju w Polsce w latach 2014-2020, oraz oce-
nialiśmy  przygotowanie  beneficjentów  do  absorpcji
środków unijnych. 

Konferencja, jak się okazało, była dla nas ze wszech
miar bardzo ważna, gdyż wskazała nowe zasady roz-
działu środków unijnych, znacznie różne od obowią-

zujących  w  poprzednim  okresie.  Prelegenci  zwrócili
naszą uwagę na nowe przetasowania środków między
poszczególnymi  funduszami,  a  także  na  znaczne
wzmocnienie udziału Polityki Spójności w realizacji ce-
lów zarówno na poziomie pojedynczego gospodarstwa
rolnego, jak też Gminy czy Powiatu. 

Obszary  wiejskie  będą  więc  wspierane  w  sposób
bezpośredni, przez specjalnie im dedykowany Program
Rozwoju  Obszarów Wiejskich,  finansowany  z  EFR-
ROW, ale również wsparcie to będzie silnie uzupełnia-
ne finansowaniem z instrumentów Polityki Spójności.
Zwracano także  uwagę na  ważną funkcję  Lokalnych
Grup Działania LGD, w skład których muszą wcho-
dzić  przedstawiciele  władz  publicznych,  lokalnych,
partnerów  społecznych,  gospodarczych,  oraz  miesz-
kańców, jako na siłę,  która powinna tworzyć lokalne
strategie rozwoju. 

Biorąc pod uwagę nowe ramy strategiczne, zarówno
krajowe, jak i unijne, ważnym elementem ukierunko-
wującym wsparcie ze środków unijnych, będzie popra-
wa jakości życia na obszarach wiejskich, oraz efektyw-
ne wykorzystanie ich zasobów i potencjału. Przewiduje
się  szereg działań,  m.in.  rewitalizację obszarów wiej-
skich,  wsparcie  w  tworzeniu  pozarolniczych  miejsc
pracy,  wsparcie  dostępności  do  usług  publicznych
(przedszkola, kultura, sport), tworzenie infrastruktury
internetu szerokopasmowego, wsparcie rozwoju odna-
wialnych źródeł energii. Wymiana poglądów z innymi
samorządowcami z całej Polski była dla nas niezwykle
cenna.  Spotkaliśmy  wielu  przedstawicieli  z  naszego
województwa  na  czele  z  przedstawicielami  Urzędu
Marszałkowskiego.  Szczególnie  miło  wspominamy
spotkanie z posłem PSL Mirosławem Pawlakiem i jego
niezwykłą gościnność, za którą mu serdecznie dzięku-
jemy.

Jolanta Wójtowicz

WÓJT GMINY ŁUBNICE W BRUKSELI
W dniach 14 - 18 grudnia 2013 r. odbył się wyjazd

organizowany  przez  Europejskie  Centrum  Edukacji
i Rozwoju w Krakowie w ramach projektu współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Po-
mocy  Technicznej  Programu  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizowany był
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Opiekę meryto-
ryczną nad wyjazdem studyjnym objął Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Uczestnikami wyjazdu byli samorządowcy i dzienni-
karze  mediów  lokalnych  z  województw  Świętokrzy-
skiego  i  Małopolskiego.  W  wyjeździe  uczestniczyła
wójt  gminy  Łubnice  Anna  Grajko.  Celem  wyjazdu
było uzyskanie informacji na temat Nowej Perspekty-

wy Finansowej na lata 2014-2020 i możliwości pozy-
skania  środków  unijnych.  Uczestnicy  mieli  okazję
wziąść udział w kilku konferencjach i seminariach m.in
w  Komisji  Europejskiej  i  Parlamencie  Europejskim,
Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli.  Tematami
spotkań był sposób programowania nowego budżetu
Unii,  w szczególności  środki o jakie mogą starać się
oba województwa. Poruszane były tematy na semina-
riach  dotyczące reformy WPR i polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich, oraz tematy związane z przyszłością
małych gospodarstw. Uczestnicy wyjazdu mogli korzy-
stać z wiedzy i doświadczenia urzędników najważniej-
szych unijnych instytucji, zadając konkretne pytania.

  

Aleksandra Stachniak
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OTO NADESZŁA CHWILA TAKA, BY UCZNIA 
ZROBIĆ Z PRZEDSZKOLAKA

Nareszcie jesteśmy pierwszakami!

Z pewnością dla wielu z was był to zwykły, niczym
niewyróżniający się październikowy dzień, ale nie dla
pierwszaków z naszej placówki. Już od rana paradowali
dumnie  w swoich galowych,  biało-czarnych strojach.
Jeszcze ostatnie poprawki dekoracji, ostatnie wskazów-
ki i wreszcie wszystko dopięte na ostatni guzik… Pa-
sowanie  na  ucznia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Budziskach czas zacząć.

W otoczeniu rodziców, nauczycieli i pozostałej bra-
ci  uczniowskiej,  pod czujnym, ale  troskliwym okiem
wychowawczyni  Beaty Szczęsnej,  młodzi adepci  roz-
poczęli  niezwykle  ważny  występ  w  swoim  życiu.
W pierwszej kolejności piosenką pożegnali etap bycia

przedszkolakami, aby następnie pięknie się przedstawić
i powiedzieć kilka słów o sobie. Wszystko pewnie po-
szłoby gładko,  gdyby nie  złe postacie z bajek,  które
próbowały udaremnić zaślubiny pierwszaków ze szko-
łą. Na szczęście maluchy dały radę, z pomocą koleża-
nek i kolegów z klasy czwartej odzyskały zaczarowany
ołówek,  niezbędny  podczas  planowanej  ceremonii.
Ołówek trafił we właściwe ręce wychowawczyni, która
z  dumą  odczytała  tekst  ślubowania.  Następnie
zabrzmiały uroczyste słowa:

„My uczniowie klasy pierwszej zobowiązujemy się
być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu i god-
nie reprezentować dobre imię naszej szkoły”.

Owe doniosłe zobowiązanie zostało przypieczęto-
wane odciskiem palca głównych bohaterów tego dnia.
Następnie zostali oni pasowani przez dyrektora szkoły
Teresę Krzystek na pełnoprawnych uczniów Publicz-
nej  Szkoły  Podstawowej  w  Budziskach.  W  dowód
przynależności  otrzymali  legitymacje  szkolne,  tarcze
i  dyplomy.  Rodzice  również  przygotowali  upominki,
które  wręczyli  z  nieukrywanym wzruszeniem swoim
pociechom. 

I tak oto pierwszaki wkroczyły do nowej rzeczywi-
stości  zwanej  szkołą.  A my wszyscy,  którzy  byliśmy
świadkami tego ważnego wydarzenia, zobowiązujemy
się, iż będziemy im służyć wsparciem, pomocą i oczy-
wiście naszą wiedzą.

Anna Nowakowska-Gromny

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BUDZISKACH

Dzieci podczas uroczystej akademii
Dnia  8  listopada  2013  roku  odbyła  się  uroczysta

akademia z okazji Święta Niepodległości w Publicznej
Szkole  Podstawowej  w  Budziskach  przygotowana
przez Annę Kalitę. W akademii udział wzięli ucznio-
wie klasy V i VI. Scenariusz obejmował treści histo-
ryczne,  pieśni  i  wiersze.  Bardzo obrazowo przedsta-
wiono losy naszej  Ojczyzny,  począwszy od zaborów,
a skończywszy na roku 1918. 

Już  dwa  tygodnie  przed  uroczystością  uczniowie
naszej  szkoły  poznawali  teksty  i  melodie  pieśni.  Na
lekcjach historii przypominali o rozbiorach Polski, po-
wstaniach narodowych i I wojnie światowej. Gdy nade-
szła oczekiwana przez wszystkich 95 Rocznica Odzy-
skania Niepodległości … 

Sala w aurze jesiennej, na środku leśna dróżka za-
słana liśćmi dębu, która prowadziła do polany. W tle
stojące brzozowe krzyże nieopodal palących się zniczy,
które  symbolizowały  mogiły  poległych  walczących
o  wolność  Ojczyzny.  Uczniowie  z  zainteresowaniem
i w skupieniu oglądali przedstawienie oraz towarzyszą-
cą mu projekcję filmu. Wszyscy wsłuchiwali się w me-
lodię pieśni patriotycznych. To była piękna lekcja hi-
storii. W części końcowej dyrektor PSP w Budziskach
Teresa Krzystek wygłosiła krótkie przemówienie i po-
dziękowała uczniom oraz nauczycielowi Annie Kalicie
za przygotowanie  pięknej uroczystości. 

Anna Pawlik
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MIKOŁAJU, MIKOŁAJU PRZYBĄDŹ 
DO NASZEGO KRAJU…

Najprzyjemniejszy moment wręczania prezentów...

Kiedy rozpoczyna się grudzień, każdy zaczyna się
zastanawiać, czy w tym roku Mikołaj dostrzegł te do-
bre strony w jego zachowaniu, czy przyniesie wyma-
rzony prezent, a może tym razem rózgę?

Szóstego grudnia od rana w naszej szkole panowa-
ło zrozumiałe poruszenie. Starsi uczniowie wmawiali
sobie i innym, że Mikołaj nie istnieje, a młodsi zastana-
wiali się, w jaki sposób do nas dojedzie, skoro nie ma
śniegu.  I  stało  się… Pojawił  się  w  drzwiach  naszej

szkoły punktualnie o dziesiątej godzinie. Na twarzach
wszystkich, zarówno dorosłych, jak i dzieci ogromne
zdziwienie mieszało się z radością. Mikołaj zdecydo-
wanym krokiem wszedł na salę i  niemal natychmiast
nasi najmłodsi uczniowie porwali go do tańca. Następ-
nie odbyło się to, na co wszyscy z niecierpliwością cze-
kali. Święty zadając pytania, czasem prosząc o piosen-
kę lub wierszyk, a nawet taniec, z nieukrywaną przy-
jemnością rozdawał prezenty. Należy dodać, iż asysto-
wały  mu  dwa  cudne  aniołki  z  klasy  czwartej,  ale
i usiłowały przeszkadzać dwa złośliwe diabełki z klasy
piątej. Uśmiechom i radości zdawało się nie być końca,
co prawda wśród upominków pojawiła się jedna rózga,
ale nie czas na wyjaśnienia. Tak więc w miłej i ciepłej
atmosferze czas płynął nieubłagalnie i szybko nadeszła
chwila pożegnania z Mikołajem. W dowód wdzięczno-
ści zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i rodzice chó-
ralnie zaśpiewali pastorałkę, zwiastującą zbliżające się
święta.

Jedno jest pewne, wszyscy zostali obdarowani, za-
tem rachunek jest prosty- mijający rok obfitował zde-
cydowanie w dobre uczynki.

Dziękujemy Mikołaju i liczymy, że za rok znów nas
odwiedzisz.

Anna Nowakowska-Gromny

MAŁYMI KROKAMI W WIELKI ŚWIAT
W Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich reali-

zowany jest projekt ”Małymi krokami w wielki świat”,
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,
Priorytet  IX,  Działanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”. Projekt realizowany jest od 1 paździer-
nika 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Głównym  celem  projektu  jest  wyrównanie  szans
edukacyjnych  uczniów  i  uczennic  naszej  szkoły  po-
przez rozszerzenie oferty edukacyjnej w latach  szkol-
nych 2013/2014 i 2014/2015. W czasie trwania pro-
jektu realizowane są następujące cele szczegółowe:
• podniesienie  kompetencji  kluczowych  w  zakresie

nauk matematyczno- przyrodniczych i ITC poprzez
udział w zajęciach rozwijających,

• doskonalenie umiejętności korzystania z nowocze-
snych  technik  informacyjno-komunikacyjnych  po-
przez udział w zajęciach z wykorzystaniem ITC,

• rozwijanie  umiejętności  komunikowania  się  języ-
kiem angielskim,

• wzrost zainteresowania historią, kulturą i regionem,
• wzrost atrakcyjności oferty szkoleniowej i jej inno-

wacyjności  m.in.  dzięki  interaktywnej  edukacji
i  stworzeniu  możliwości  rozwijania  zainteresowań
uczniów.
Grupą  docelową  projektu  są  uczniowie  klas  I-VI

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich.
Wsparciem projektowym w ciągu 2 lat szkolnych zo-
stanie objętych co najmniej 90% uczniów. Poprzez re-
alizację projektu nasza szkoła stworzy swoim uczniom
warunki do wyrównywania dysproporcji edukacyjnych,
rozwoju umiejętności w zakresie kompetencji kluczo-
wych:  języka  angielskiego,  wykorzystania  matematyki
i przyrody w praktyce, nowych technologii oraz kształ-
towania postaw niezbędnych do osiągania życiowych
sukcesów. 

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w ta-
kich atrakcjach jak: 
• zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
• naród bez historii  jest jak człowiek bez pamięci -

koło historyczne,
• mały artysta - zajęcia plastyczne,
• świat bez tajemnic - poznajemy inne kraje,
• koło fotograficzne,
• ze zdrowiem za pan brat,
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• informatyka,
• język angielski,
• kim będę gdy dorosnę - elementy doradztwa zawo-

dowego dla najmłodszych.
Ponadto  uczniowie  i  uczennice  będą  również

uczestniczyli  w  dodatkowych  atrakcjach:  wyjazdy  na
basen, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do te-
atru i do kina wraz z warsztatami, wyjazdy edukacyjne
do Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Ojcowa i w Pieniny.

  

Jolanta Cepil

WISŁA, WISŁA... REGLE, REGLE...
W dniach od 5 do 19 października 2013r.  już po

raz  drugi  uczniowie  klas  IV -  VI  Publicznej  Szkoły
Podstawowej w Gacach Słupieckich wyjechali na zielo-
ną szkołę do miasta Adama Małysza. Wyjazd ten był
możliwy  dzięki  współpracy  szkoły  z  fundacją  ING
Bank Śląski „ING Dzieciom”.

Uczestnicy zielonej szkoły w Wiśle

W bieżącym  roku  te  dwa  tygodnie  przypadły  na
czas, gdy w Wiśle w pełni zagościła jesień. Zapierające
dech wspaniałe widoki wyzłoconych stoków górskich
i cudowna ciepła pogoda sprawiły, że pobyt na zielonej
szkole był dla dzieci wielką przyjemnością. To nic, że
tak jak w szkole, też trzeba było uczestniczyć w lek-
cjach, ale przecież sale lekcyjne w Reglach (domu wy-
poczynkowym ) są tak inne, a do tego przepiękny wi-
dok przez okno - stoki górskie Beskidu Śląskiego. Po-
nieważ  pogoda  sprzyjała,  odbyło  się  wiele  pieszych
wycieczek szlakami górskimi, do tego wyjścia na basen

oraz  wycieczki  do  innych  miejscowości.  Jakże  miło
było znów posłuchać bajania  Jaśka z chaty Kawuloka
w Istebnej czy pana Tadeusza ze słynnego z koronek
Koniakowa.  Do  wielkich  atrakcji,  które  dane  było
przeżyć uczestnikom zielonej  szkoły,  należał  też wy-
jazd do mieszczącego się w Bielsku - Białej teatru „Ba-
nialuka”, gdzie nie tylko uczniowie obejrzeli spektakl
„Złoty klucz”,  lecz również uczestniczyli  w warszta-
tach teatralnych. Zwiedzili pracownie, byli za kulisami,
animowali lalki na scenie. Niezapomniane pozostanie
też miasteczko westernowe w Żorach. Tu można było
się poczuć jak na Dzikim Zachodzie: szeryf, kowboje,
napad na bank i  pojedynek rewolwerowców,  a  także
meksykańskie miasteczko, kina, karuzele, huśtawki, ko-
lejka górska... długo jeszcze można by wymieniać. Nie-
zwykłych  wrażeń  dostarczył  również  wyjazd  kolejką
gondolową na Szyndzielnię, skąd uczestnicy wyprawy
mogli podziwiać cudne widoki. Gdy do tego dorzuci-
my dyskoteki  i  konkursy,  wyjazdy  na  basen,  a  także
smaczną i obfitą kuchnię domu wypoczynkowego "Re-
gle" i obowiązkowo również wizytę na skoczni narciar-
skiej, to możemy choć w części wyobrazić sobie pobyt
uczniów  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Gacach
Słupieckich na zielonej szkole w Wiśle. 

Gospodarze ośrodka „Regle” oraz przedstawiciele
fundacji  „ING Dzieciom”  wyrazili  chęć  współpracy
z Publiczną Szkołą Podstawową w Gacach Słupieckich
w kolejnych latach.

Renata Domagała

ZAWODY UCZNIOWSKIE

Sylwia Romańska, Kamila Gumuła, Natalia Augustyn, 
Ola Farmas, Angelika Kozioł, Natalia Kozioł,

Karolina Nowak, Aneta Skiba, Karolina Rogala.

7 listopada 2013 roku w Staszowie odbyły się elimi-
nacje powiatowe w piłce nożnej dziewcząt.  Drużyna
z PSP Gace Słupieckie po zwycięstwie 2:1 z ZPO Ko-
niemłoty  i  remisie  0:0  z  PSP  nr  3  Staszów  zajęła
I miejsce w zawodach zdobywając Mistrzostwo Powia-
tu Staszów i awansowała do kolejnego etapu rozgry-
wek !!!

Naszą  szkołę  reprezentowały:  Sylwia  Romańska -
bramkarz,  Kamila  Gumuła,  Natalia  Augustyn,  Ola
Farmas,  Angelika  Kozioł,  Natalia  Kozioł,  Karolina
Nowak, Aneta Skiba, Karolina Rogala. Natalia Augu-
styn zdobyła tytuł Króla Strzelców. Był to czwarty raz
z rzędu awans do eliminacji wojewódzkich. Więcej in-
formacji o naszej szkole: www.pspgs.cba.pl

Andrzej Piórecki
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ŚLUBOWANIE KLASY I W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GACACH SŁUPIECKICH

Zwyczajem naszej szkoły jest ślubowanie uczniów
klasy pierwszej. W tym roku uroczystość ta odbyła się
26 listopada 2013 r. Nasi najmłodsi uczniowie złożyli
uroczyste  ślubowanie  w  obecności  dyrektora  szkoły
Teresy  Bigos,  wychowawczyni  Jolanty  Cepil,  nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. Każdy pierwszoklasista zo-
stał pasowany na ucznia wielkim ołówkiem, otrzymał
ważny  dokument-  legitymację  oraz  słodki  upominek
przygotowany przez rodziców. Na tę okazję pierwszo-
klasiści  przygotowali  wspaniały  program artystyczny.
Wszyscy świetnie zdali egzamin na ucznia klasy I. Ten
dzień minął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Jolanta Cepil

SPOTKANIE Z CIEKAWYM ZAWODEM
Uczniowie Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Ga-

cach Słupieckich w ramach zajęć  z projektu Kapitał
Ludzki „ Kim będę gdy dorosnę” odwiedzili Powiato-
wą Straż Pożarną i  drukarnię w Staszowie oraz Mu-
zeum Bombki  w Nowej  Dębie.  Celem tych spotkań
było pokazanie uczniom, jak wygląda praca strażaka,
drukarza,  wytwarzanie  i  dekoracja  bombek choinko-
wych.

Spotkanie ze strażą pożarną
Na początku spotkania strażak przedstawił  zakres

obowiązków Państwowej Straży Pożarnej i omówił za-
sady postępowania w sytuacjach pożaru, powodzi i in-
nych klęsk  żywiołowych.  W dalszej  części  spotkania
uczniowie przeszli do najważniejszego pomieszczenia
wyposażonego w nowoczesne sprzęty do gaszenia po-
żarów oraz różnego rodzaju  akcji ratunkowych. Stra-
żacy   bardzo  ciekawie  opowiadali  o   przeznaczeniu
każdego sprzętu, gdzie i w  jakich sytuacjach się ich
używa.

Największą atrakcją cieszył się wóz strażacki z wy-
miennymi  kontenerami  wyposażonymi  w  łazienkę,
kuchnię, łóżka, zbiornik na pitną wodę, którym stra-
żacy  wyjechali  na  plac  przed  budynkiem,  aby  to
wszystko  zademonstrować.  Przy  tej  okazji  zostały
przypomniane  telefony  alarmowe,  zasady  udzielania
pierwszej pomocy oraz jak się zachować, gdy jesteśmy
świadkami pożaru. Strażacy zademonstrowali również
stroje strażackie, sposób przygotowania do akcji.

Spotkanie w drukarni
W  drukarni  uczniowie  zobaczyli,  jak  przebiega

proces produkcyjny książki od matrycy do gotowego
produktu. Obserwowali proces drukowania, przycina-
nia i składania kartek. Mieli także możliwość obserwa-
cji procesu laminowania i oprawiania książki. Ucznio-

wie  w  prezencie  na  pamiątkę  otrzymali  widokówki
z widokami Staszowa.

Muzeum Bombki Choinkowej 
W muzeum podziwialiśmy setki unikatowych, nie-

powtarzalnych eksponatów z różnych krajów i epok.
Uczniowie  oglądali  dekoracje  świąteczne  charaktery-
styczne dla stylu wiktoriańskiego, francuskiego i nor-
weskiego. Błyszczące kamienie i stonowana kolorysty-
ka  nadała  świątecznym drzewkom przepięknego wy-
glądu. Śmiałkowie zaglądali do upiornego Halloweeno-
wego zakątka. Po muzeum oprowadzał nas przewod-
nik pokazując zgromadzone skarby. Mieliśmy również
możliwość  oglądania  procesu  powstawania  szklanej
bombki, jej srebrzenia i ręcznego malowania. Ręczne,
precyzyjne i dokładne malowanie ozdób choinkowych
przez  dekoratorki  zachwyciło  nas.  Niezapomniane
wrażenie na uczniach zrobiło samodzielne dekorowa-
nie bombki choinkowej.

Nasi mali dekoratorzy...
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W prezencie uczniowie otrzymali bombkę ze swo-
im imieniem. Dzieci miały możliwość zakupu wybra-
nych przez siebie ozdób choinkowych z dedykacją dla
najbliższych.  Niektórzy  przekonali  się  jak  delikatne
i kruche są  szklane ozdoby choinkowe.

Warto  organizować  takie  wyjazdy  i  spotkania,  na
których uczniowie mają możliwość bezpośredniej ob-
serwacji  i  poznawania  pracy  ludzi  w  różnych  zawo-
dach.

Teresa Dudzińska

ŚLUBUJEMY, PRZYRZEKAMY…

Dnia 6 listopada 2013 r. dzieci z oddziałów przed-
szkolnych przy  PSP w Łubnicach zostały uroczyście
przyjęte  do  bractwa  przedszkolnego.  Dla  wszystkich
dzieci  był  to  wyjątkowy,  uroczysty  i  podniosły  mo-
ment,  który  na  zawsze pozostanie  w pamięci.  W tej
wyjątkowej chwili przedszkolakom towarzyszyli: dyrek-
tor PSP w Łubnicach Teresa Komasara, sekretarz UG
w  Łubnicach  Leszek  Ziółek  oraz  przewodniczący
Rady Gminy Łubnice Marian Komasara, rodzice,  na-

uczyciele i pracownicy szkoły. Nauczyciele ze swoimi
wychowankami  przygotowali  programy  artystyczne
(wiersze, piosenki i tańce).

Dzieci uroczyście ślubowały :
• być dobrym i dzielnym przedszkolakiem,
• dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola,
• swoim zachowaniem sprawić radość swoim rodzi-

com i nauczycielom,
• uczyć  się  i  bawić  wesoło,  czynić  świat  lepszym,

a  wkrótce zawołać „Witaj szkoło”.
Aktu pasowania na przedszkolaka i starszaka doko-

nała dyrektor PSP w Łubnicach.
Zaproszeni  goście  wręczali  dzieciom  pamiątkowe

odznaki ,,Jestem Przedszkolakiem” oraz ,,Jestem w ze-
rówce”.  Dyrektor  szkoły  oraz  władze  samorządu
gminnego  złożyli  przedszkolakom podziękowania  za
wspaniałą część artystyczną i życzyli samych sukcesów
w dalszej edukacji.

Na  ręce  nauczycieli  przedszkola  popłynęły  słowa
podziękowania, uznania za trudną pracę oraz życzenia-
sukcesów w dalszym życiu zawodowym.

  

Anna Gawełek, Grażyna Kieras

WYCIECZKA DO ELEKTROWNI

Przyszli inżynierowie...

Dnia  9  października  2013r.  uczniowie  Publicznej
Szkoły  Podstawowej  w  Łubnicach  odwiedzili  Elek-
trownię GDF SUEZ w Połańcu. Celem wycieczki było
rozbudzenie ciekawości, wspomaganie samodzielnego
poznawania  świata  i  uczenia  się,  odkrywanie  praw
nauki,  wyjaśnianie  zjawisk  życia  codziennego.
Uczniowie  mieli  okazję  zobaczyć  proces  produkcji
energii elektrycznej.

Dzieci z zainteresowaniem zwiedzały poszczególne
oddziały elektrowni. Zapoznały się z procesem dosta-
wy paliwa i jego przerobem.  Mogły także zobaczyć
układy  pobierania  i  chłodzenia  wody  z  rzeki  Wisły.
Podczas  zwiedzania  wygospodarowano  również  czas
na zadawanie pytań ekspertom w pomieszczeniu ste-
rowni, gdzie można śledzić poszczególne etapy proce-
su  (wizualizacja  na  ekranach  LCD).  Nasi  uczniowie
zadawali  pracownikom  elektrowni  bardzo  konkretne
pytania,  na  które  fachowcy  udzielali  szczegółowych
i wyczerpujących odpowiedzi. Warto dodać, że osoby
oprowadzające naszą wycieczkę były mile zaskoczone
rozległymi wiadomościami naszych uczniów oraz ich
dociekliwością i chęcią pogłębiania swojej wiedzy. Na
zakończenie przewodnik  zaprosił dzieci do odwiedze-
nia elektrowni w przyszłym roku.

Wszyscy  uczestnicy  wycieczki  uznali,  że  była  to
wspaniała lekcja i doskonała okazja do obejrzenia jed-
nej z największych polskich elektrowni  produkującej
energię odnawialną.

  

Marzenna Dach,  Paulina Kosińska
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UROCZYŚCIE W SZKOLE W WILKOWEJ

Dzień Edukacji na wesoło...

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 15 października 2013 r.  odbyła się w szkole

w Wilkowej akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Akademię zorganizowali uczniowie z Samorządu
Szkolnego pod opieką Katarzyny Morawskiej i Stani-
sławy Świerk.

Społeczność szkolna i zaproszeni goście mieli oka-
zję  zobaczyć  inscenizację  pt.  „Chatka  zapomnienia”
przygotowaną przez uczniów klasy drugiej. Uczniowie
klas starszych zaprezentowali okolicznościowe piosen-
ki oraz skecze dotyczące życia szkolnego. Uczniowie:
Kacper Kępiński, Aleksandra Brzoza, Karol Motwicki
i Wojciech Głuc wykazali talent komediowy wprawia-
jąc publiczność w doskonały nastrój.

Dyrektor  szkoły  Bogusława  Strzępek  złożyła
nauczycielom,  pracownikom obsługi  oraz  przybyłym
emerytom życzenia w dniu ich święta. 

Oficjalne włączenie do społeczności szkolnej

Ślubowanie klasy I
24  października  2013  r.  siedmioro  uczniów klasy

pierwszej,  których  wychowawcą  jest  Ewa  Podsiadła
złożyło  uroczyste  ślubowanie  i  zostało  oficjalnie
włączonych do społeczności szkolnej.

Klasa pierwsza pod opieką wychowawcy przygoto-
wała przedstawienie  pt.  „Wesołe  duszki”.  Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wo-
kalne. Występ spotkał się z życzliwością, entuzjazmem
i serdecznością ze strony publiczności. Następnie  dy-
rektor  szkoły  Bogusława  Strzępek  za  pomocą  „ma-
gicznego ołówka” oficjalnie pasowała każdego ucznia.

Powrót do historii...

11 Listopada
7 listopada 2013 r. odbyła się w PSP w Wilkowej

uroczysta akademia z okazji Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę.

Montaż  słowno  –  muzyczny  przygotowała  klasa
szósta  pod  kierunkiem  Katarzyny  Morawskiej.  Po
wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego ucznio-
wie  w  prostych  słowach  wprowadzili  publiczność
w skomplikowaną historię Polski i proces odzyskiwa-
nia niepodległości.  Nie zabrakło także poezji  patrio-
tycznej,  wzruszającej  szczególnie  w  wykonaniu  tak
młodych  recytatorów.  Szczególnym  talentem  aktor-
skim popisali się Arkadiusz Nogacki, który pięknie re-
cytował wiersz oraz Krystian Szeliga grający marszałka
Józefa Piłsudskiego. Również strona wokalna odnosiła
się wyraźnie do patriotyzmu. Bardzo poruszające było
wykonanie  piosenki  „Rozkwitały  pąki  białych  róż”
w wykonaniu Katarzyny Majczak, Magdaleny Złotnik,
Krystiana Szeligi, Dawida Sadłochy i Krzysztofa Pień-
kosa. W nastrój zadumy z akcentem humorystycznym
wprawiła  wszystkich  piosenka  pt.  „Jedzie,  jedzie  na
Kasztance”.

Katarzyna Morawska
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JĘZYK TO TWÓJ PASZPORT. UCZ SIĘ JĘZYKÓW

Gimnazjaliści przed „londyńskim autobusem”

Europek  tym  razem  zagościł  w  gminie  Łubnice.
W trakcie  symbolicznych podróży odbywanych trak-
tem najpiękniejszych stolic Europy, uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Łubnicach odwiedzili Paryż, Lon-
dyn, Moskwę oraz Berlin. Animatorzy przekazując im
informacje dotyczące kultury oraz historii wybranych
państw, uczyli  także podstawowych słów czy zwrotów
typowych dla każdego z krajów. Tym samym, zachęcali
do  nauki  języków  obcych,  ponieważ  umiejętność  ta
umożliwia dziś swobodne przemieszczanie się po ca-
łym świecie. Festiwal językowy cieszył się dużym zain-
teresowaniem wśród gimnazjalistów.

Paulina Witek

WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO OCHRONY ŚRODOWISKA-
SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU

      Zwycięzcy konkursu: „Współpraca kluczem do ochrony środowiska-szkolne
centrum recyklingu” po uroczystym wręczeniu nagród

W dniu 27 listopada 2013 r. uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Łubnicach wraz z  dyrektorem szkoły
Jolantą Hynek, pracownikiem OSP w Łubnicach Mar-
kiem Kempą oraz opiekunami odebrali nagrodę za za-
jęcie I miejsca w konkursie ekologicznym. Podsumo-
wanie tego konkursu odbyło się w Centrum Kongre-
sowym Targów Kielce. 

Zgodnie z regulaminem za zajęcie I miejsca otrzy-
maliśmy pomoce naukowe o wartości 1500,00 złotych
brutto.  Nasz  sukces  był  możliwy  dzięki  uzyskanym
wynikom w czterech kategoriach konkursowych: 

A – Działania edukacyjne
B – Quiz wiedzy ekologicznej
C – Masa zebranych elektrycznych śmieci
D – Masa zebranych zużytych baterii
Uczniowie  naszego  gimnazjum:  Kamila  Stanek,

Wojciech Kozioł, Szymon Piątek i Justyna Kotlarz wy-
kazali się nie tylko wiedzą, ale i refleksem w quizie wie-
dzy ekologicznej, który był jedną z kategorii konkurso-
wych. Uczniowie ci za osiągnięcie tytułu laureata w tej
kategorii  otrzymali  kamery  internetowe.  Realizując
czwartą kategorię konkursową wszyscy uczniowie za-
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angażowali  się  bardzo  aktywnie  w  zbiórkę  zużytych
baterii. Przez okres jednego miesiąca zgromadzili 251
kg  zużytych  baterii.  Rekordową  ilość  baterii  zebrał
uczeń  klasy  I  b  Marcin  Wolak  –  52  kg.  Uczeń  ten
otrzymał w nagrodę piłkę nożną. Za uzyskane efekty
w  zbiórce  zużytych  baterii  najaktywniejsi  zbieracze
wzięli  udział w uroczystym podsumowaniu konkursu
i wręczeniu nagród w Kielcach. 

Laureaci ,,Quizu wiedzy ekologicznej” podczas odbioru nagród.
Kamila Stanek, Natalia Dolecka (w imieniu Justyny Kotlarz),

Szymon Piątek, Wojciech Kozioł

Wyniki tego konkursu były możliwe dzięki działa-
niom podjętych na terenie szkoły. W ramach pierwszej
kategorii,  przeprowadzono  liczne  pogadanki  na  lek-
cjach  chemii,  biologii,  techniki  na  temat  recyklingu
i baterii jako niebezpiecznych odpadów. Na szkolnym

korytarzu  grupa  chętnych  uczniów  urządziła  kącik
ekologiczny pod hasłem ,,Baterie – niebezpieczne od-
pady”.

Uczniowie wykonali plansze z ciekawostkami eko-
logicznymi,  które przyciągnęły uwagę gimnazjalistów.
Ponadto  przeprowadzono  międzyklasowy  konkurs
wiedzy o recyklingu. 

W dniu 4 listopada 2013 r.  dwuosobowe drużyny
z poszczególnych klas  przystąpiły do napisania testu
konkursowego. Składał się on z 14 pytań zamkniętych
i 3 pytań otwartych. Łącznie można było uzyskać 24
punkty. Nagrodą za największą ilość zdobytych punk-
tów była ocena celująca z biologii. Zdobyło ją trzech
uczniów:  Jan Wójtowicz i Paweł Kotlarz z klasy IIIb
oraz Wioletta Kobos z klasy IIIa. Przystępując do re-
alizacji  trzeciej  kategorii  konkursowej  ogłoszono  na
lekcjach oraz za pomocą ulotki informacyjnej darmo-
wą zbiórkę elektrośmieci.  Odbyła się ona w dniu 28
października 2013 r. na terenie Ochotniczej Straży Po-
żarnej  w  Łubnicach.  Do  akcji  włączyli  się  rodzice
uczniów, łącznie zebrano 150 kg elektrośmieci. Uczen-
nice klasy IIIa : Natalia Dolecka i Ewa Godos wykona-
ły ciekawą prezentację multimedialną nt. działań eko-
logicznych w naszym gimnazjum.

Nasz sukces był możliwy dzięki owocnej współpra-
cy  i  zaangażowaniu  uczniów,  nauczycieli,  rodziców
i pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubni-
cach, za co składamy wszystkim serdeczne podzięko-
wania.

 Elżbieta Sroka 

MIKOŁAJKOWE ZAWODY 

Uczestnicy Mikołajkowego Turnieju

6  grudnia  2013  roku  w  Osieku
odbył  się  III  Mikołajkowy  Turniej
w  Badmintona.  W  turnieju  wzięły
udział  szkoły  podstawowe i  szkoły
gimnazjalne z miejscowości  Ossala,
Osiek,  Niedźwice,  Łubnice  i  Ko-
przywnica.  Uczniowie  z  Publiczne-
go  Gimnazjum w Łubnicach  zajęli
następujące miejsca:

III Angelika Bator
IV Sylwia Adamczyk
IV Przemysław Stadnicki
V Paweł Kotlarz.
Nagrody wręczył prezes Święto-

krzyskiego  Związku  Badmintona
Zbigniew Wojciechowski.

Uczestnikom zawodów gratuluje-
my  i  zachęcamy  do  osiągania  dal-
szych sukcesów w tej dziedzinie.

Łukasz Łygan
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FESTIWAL JĘZYKOWY

Uczniowie podczas festiwalu językowego

„Język to Twój paszport. Ucz się Języków” pod ta-
kim hasłem 22 listopada 2013 r. odbył się festiwal języ-
kowy  w  Centrum  Kultury  w  Łubnicach,  w  którym
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjum.

Dzieci i  młodzież z terenu gminy Łubnice wzięły
udział w projekcie realizowanym przez Ośrodek Roz-
woju  Edukacji  podlegający  Ministerstwu  Edukacji.

Projekt  ten  miał  na  celu  podniesienie  motywacji
uczniów do nauki języków obcych. 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych,
zawierających m.in. quizy, ćwiczenia w grupach, kon-
kursy i zabawy. Podróżowali po czterech stolicach Eu-
ropy: Paryżu, Londynie, Moskwie i Berlinie przecho-
dząc od standu do standu. Na każdym ze stanowisk
można było dowiedzieć  się  wielu  ciekawostek o po-
szczególnych  państwach.  Na  początku  podróży
uczniowie otrzymali tzw. paszporty językowe, do któ-
rych były wbijane stemple za realizację poszczególnych
zadań w trakcie quizu o zwiedzanych krajach. Podczas
ćwiczeń w grupach uczniowie mogli zmierzyć się z po-
jęciem “stereotyp”, czy odegrać mini dramę. Trzy go-
dziny minęły niepostrzeżenie. Na zakończenie uczest-
nicy otrzymali nagrody za udział w zabawie. 

Największą  atrakcją  i  niespodzianką  okazał  się
czerwony  autobus  prosto  z  Londynu  zaparkowany
przed budynkiem Centrum Kultury.

Aneta Śmiszek

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
„PIĘKNIE ŻYĆ…” ZAKOŃCZONY!

Aleksandra Kobos podczas recytacji 
wiersza „Pora Wesoła”

„Pięknie Żyć…” to hasło przeglądu artystycznego
corocznie  organizowanego  przez  Urząd  Gminy
w Łubnicach, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Centrum
Kultury w Łubnicach. W dwudniowych zmaganiach 28
i  29  listopada  2013  r.  wzięło  udział  łącznie  125

uczniów ze szkół podstawowych w Budziskach,  Ga-
cach Słupieckich,  Łubnicach i  Wilkowej oraz gimna-
zjum w Łubnicach. 

Tematem przeglądu były prezentacje wokalne i re-
cytatorskie  nawiązujące  do hasła  przewodniego  oraz
konkurs plastyczny i turniej wiedzy o tematyce bezpie-
czeństwa i profilaktyki uzależnień. 

Celem przeglądu  było  zaprezentowanie  zdolności
aktorskich  dzieci  i  młodzieży,  rozwijanie  wyobraźni
twórczej, a także wymiana wiedzy i doświadczeń. Prze-
gląd został przeprowadzony w trzech kategoriach wie-
kowych: klas 0-3 i klas 4-6 szkoły podstawowej oraz
klas 1-3 gimnazjum. Prezentacje sceniczne oraz prace
młodych artystów oceniała komisja konkursowa przy-
znając  kolejno  I,  II  i  III  miejsca  oraz  wyróżnienia
w  każdej  kategorii.  Wszyscy  uczestnicy  zasłużyli  na
wyrazy uznania i gratulacje za odwagę oraz trud wło-
żony w przedstawienie własnej, oryginalnej interpreta-
cji przygotowanych utworów i prac. Laureaci poszcze-
gólnych konkursów tematycznych otrzymali  dyplomy
oraz nagrody ufundowane przez organizatorów. Poni-
żej z przyjemnością przedstawiamy listę laureatów.

Kategoria klas 0-3 szkoły podstawowej:
Recytacja:
I miejsce: Aleksandra Kobos
II miejsce: Aleksandra Marynczak
III miejsce: Jakub Godos
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Wyróżnienie: Kacper Karwasiński
Wokal:
I miejsce: Szymon Żarkiewicz
II miejsce: Aleksandra Nalepa, Wiktoria Skrzypek
III miejsce: Kinga Kurowska
Wyróżnienie: Karolina Nasternak, Nikola Pytko
Plastyka:
I miejsce: Mateusz Nasternak
II miejsce: Eliza Wnuk
III miejsce: Amelia Szałach
Wyróżnienie: Malwina Ząbek
Wiedza:
I miejsce: Filip Kozioł
II miejsce: Weronika Nogacka
III miejsce: Wiktoria Mrzygłód

Kategoria klas 4-6 szkoły podstawowej:
Recytacja:
I miejsce: Patrycja Nowak
II miejsce: Patrycja Kobos
III miejsce: Kacper Kępiński
Wokal:
I miejsce: Anita Nowak
II miejsce: Norbert Adamczak
III miejsce: Natalia Wołowiec
Plastyka:
I miejsce: Katarzyna Bielat

II miejsce: Klaudia Bednarska
III miejsce: Wiktoria Górniak
Wiedza:
I miejsce: Kamila Gumuła
II miejsce: Dominik Zębala
III miejsce: Nikodem Gromny

Kategoria klas 1-3 gimnazjum:
Recytacja:
I miejsce: Sylwia Zysk, Karolina Walczyk
II miejsce: Angelika Bednarska, Dagmara Stadnicka
III miejsce: Katarzyna Drabik
Nagroda pocieszenia: Patrycja Bryk
Wokal:
I miejsce: Wioletta Kobos, Natalia Dolecka
II miejsce: Dominika Stolicka, Klaudia Łach
III miejsce: Klaudia Gołda
Plastyka:
I miejsce: Wiktoria Bolon
II miejsce: Aleksandra Głuc
III miejsce: Patrycja Bryk
Wiedza:
I miejsce: Patrycja Kalita
II miejsce: Krystian Guca
III miejsce: Ewelina Durma

Aneta Śmiszek

Karolina Nasternak i Nikola Pytko z oddziału przedszkolnego w Wilkowej w piosence „Wiewióreczka”
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
W dniu 29 listopada 2013 r. w Centrum

Kultury w Łubnicach odbyła się Dyskote-
ka Andrzejkowa. Do wspólnej zabawy zo-
stały zaproszone dzieci i młodzież z terenu
naszej  gminy.  Urozmaiceniem  dyskoteki
było wykorzystanie nowoczesnego sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego w po-
staci  laserów,  dymów i  kolorowych  głów
świetlnych. 

Dzięki licznie zgromadzonej młodzieży
i  szczególnej  andrzejkowej  atmosferze
wszyscy  byli  zadowoleni.  Dziękujemy  za
wspólną  zabawę i  zapraszamy na  kolejne
dyskoteki. 

Aleksandra Stachniak Tak się bawi nasza młodzież!

CENTRUM KULTURY Z DYPLOMEM 
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Centrum Kultury w Łubnicach uhono-
rowane  zostało  Dyplomem  Państwowej
Inspekcji Pracy, wyróżnienie miałam przy-
jemność odebrać osobiście.

W piątek, 29 listopada, w Sali Kameral-
nej Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się
uroczyste  podsumowanie  programu  pre-
wencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” reali-
zowanego  przez  Okręgowy  Inspektorat
Pracy w Kielcach. W trakcie spotkania za-
poznano  uczestników  z  działaniami  pre-
wencyjnymi realizowanymi przez PIP oraz
wyróżniono pracodawców,  instytucje,  sto-
warzyszenia  i  pracowników za wspieranie
działań na rzecz poprawy warunków pracy
w województwie świętokrzyskim. Dyplom
stanowi wyróżnienie za podjęte przez pra-
codawcę działania zmierzające do poprawy
poziomu bezpieczeństwa i  ochrony zdro-
wia w zakładzie. Centrum Kultury w Łub-
nicach pragnie  bardzo serdecznie podzię-
kować Stanisławowi Golmento za wsparcie
i owocną współpracę.

Aleksandra Stachniak
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KĄCIK KSIĄŻKI
UCIECZKA Z LODOWEJ GÓRY

Wielki  mistrz  Spoko  Oko  zostaje
uprowadzony do lodowej fortecy. Su-
rykatki  depczą  porywaczom  po  pię-
tach, nieświadome, że ich wróg zawarł
pakt z antarktyczną armią, aby zasta-
wić  na  nie  pułapkę  i  zgotować  im
chłodne powitanie. Czy Klan Skorpio-
na zdąży uwolnić mistrza, zanim wszy-
scy wylecą w powietrze?

CHARLIE. FABRYKA CZEKOLADY
Pan Wonka ma pomysły doprawdy

nie z tej ziemi. W swej sławnej fabry-
ce  czekolady  wymyśla  niesamowite
smakołyki,  ale  nikt  jeszcze  nigdy nie
był tam w środku ani nie widział pana
Wonki. Charlie Bucket nie może uwie-
rzyć w swoje szczęście, kiedy w opa-
kowaniu czekolady znajduje Złoty Ta-
lon, który pozwala mu zwiedzić wspa-

niałą fabrykę. Ale i tak nawet nie przeczuwa, jakie cze-
kają go tam niespodzianki!

WYKLĘTA
Uwięziona  w  ciele  śmiertelniczki

kobieta-dżinn walcząca ze swoją ludzką
niedoskonałością i...z namiętnością do
tajemniczego śmiertelnika.

Kiedyś Cassiel była potężnym dżin-
nem.  Mogła  wszystko  poza  jednym-
nigdy nie powinna była sprzeciwiać się
swemu panu. Za odmowę wypełnienia
rozkazu zostaje skazana na ludzką po-

stać i życie wśród śmiertelników i wśród Strażników
Pogody,  odwiecznych wrogów dżinnów. Ale najtrud-
niej jest jej radzić sobie z własnymi ludzkimi słabościa-
mi, zwłaszcza z uczuciem do niezwykłego mężczyzny.
Lecz gdy zawiśnie nad nim potworna groźba, ludzkie
słabości mogą okazać się najskuteczniejszą bronią Cas-
siel...

NIEZNANA
Nagle  dzieci  Strażników zaczynają

znikać bez śladu.  Cassiel  pragnie po-
móc je ocalić i rozwiązać zagadkę łą-
czącą śmiertelników i dżinny. Wyklęta
ze swojego świata, nieznana w świecie
ludzi,  może  liczyć  tylko  na  własne
nadwątlone moce i oszałamiającą moc
uczucia....

NIEZBĘDNIK NASTOLATKA. JAK WYTRZYMAĆ
W SZKOLE I NIE ZWARIOWAĆ

Z  tej  książki  dowiesz  się,  jak  za-
przyjaźnić  się  z  wrogiem,  co  zrobić,
aby  zmiana  szkoły  nie  była  koszma-
rem,  dlaczego  czasami  warto
mówić  ,,nie”  i  jak  pogodzić  naukę
oraz hobby, i to nie tylko poza szkołą.

Niezbędnik podpowie Ci także, jak
namówić  nauczyciela  na  szkolną  wy-
cieczkę  i  zorganizowanie  koła  miło-

śników komiksów. Podpowie, co zrobić, kiedy szkoła
Cię  nudzi  i  przypomni  kilka  słów  kluczy,  które
rozczulą każdego belfra.

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH NASTOLATEK
NIECH ŻYJĄ DZIEWCZYNY!

Jeszcze  nie  nastolatka,  a  już  nie
dziecko, dziś nie jest łatwo być 8- 13-
letnią dziewczynką! Nie wiesz jak po-
radzić sobie z małymi zmartwieniami
i  dużymi  kłopotami?  Oto  nareszcie
poradnik, który odpowie na wszystkie
trudne pytania! 

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE Z EWĄ CHODAKOWSKĄ
Twoje życie należy do Ciebie! Za-

cznij je zmieniać już teraz! Ta książka
może  stać  się  Waszym  przyjacielem.
Zaufajcie jej, bo z prawdziwym przy-
jacielem  u  boku  można  osiągnąć
wszystko!

Dzisiejszy  dzień  jest  początkiem
nowej  drogi,  Twojego  nowego  życia

i nowej Ciebie!

WSZYSTKIE ODCIENIE CZERNI
Niezwykłą, mocna i bezpruderyjna

opowieść  o  pożądaniu,  seksie,  miło-
ści,  prawdzie  i  zbrodni.  Znakomity
thriller  erotyczny,  jakiego  w  Polsce
jeszcze nie było!

Żona  wziętego  prawnika  i  matka
dwójki dzieci wdaje się w płomienny
romans z tajemniczym biznesmenem.
Nieoczekiwanie  rozbudzona  namięt-

ność  przywołuje  niechciane wspomnienia i  prowadzi
do dramatycznego finału w mrocznym świecie wielkie-
go biznesu.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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NIEWIDZIALNA
Ten  świat  ludzi,  którego  stała  się

częścią, jest w niebezpieczeństwie. Tyl-
ko  Cassiel  może  go  ocalić,  najpierw
jednak  musi  uratować  życie  Luisa
i  jego  małej  bratanicy.  Ale  zostaje
wciągnięta w pułapkę, z której wyrwać
może ją tylko... powrót do świata de-
monów.

 
 

NA KRAWĘDZI ROZKOSZY
Gorąca i zmysłowa powieść o utra-

cie kontroli... i poznaniu niewyobrażal-
nej rozkoszy. Ta skandalizująca histo-
ria z każdą kolejną przewracaną stroną
rozpala czytelnika coraz bardziej.  Po-
wieść, która zachwyciła fanów książek
E.L. James i Sylvii Day.

Nie  masz  pojęcia,  jak  daleko mo-
żesz się posunąć, dopóki nie dojdziesz

do krawędzi...
Dylan Ivory, autorka bestsellerowych powieści ero-

tycznych,  nigdy  nie  straciła  kontroli  nad  swoim ży-
ciem... dopóki nie spotkała Aleca. 

OKUP
Dalsze  losy  bohaterów bestselleru

Więzy Krwi.
Ze względu na bezpieczeństwo ich

obojga, Teo i Rachel zostają rozdziele-
ni i przeniesieni wraz z rodzinami do
zupełnie nowych miejsc. Żyją teraz ty-
siące mil od siebie. Kontaktują się ze
sobą regularnie- za pomocą Internetu.
Pewnego dnia Rachel nie pojawia się

na cotygodniowym czacie. Teo, podejrzewając najgor-
sze,  rusza  przez  Atlantyk  do  Szkocji,  by  odnaleźć
dziewczynę. Wszystkie ślady prowadzą go do tajemni-
czego laboratorium Elijaha, genetyka geniusza...

MAX FACTOR. CZŁOWIEK, KTÓRY
DAŁ KOBIECIE NOWĄ TWARZ

Zanim  Rudolf  Valentino  stał  się
bożyszczem kobiet,  uważano,  że  ma
zbyt ciemną karnację, by występować
w kinie.  Pewnie  nigdy nie  stałby  się
światową gwiazdą, gdyby nie specjalny
podkład,  który  wynalazł  dla  niego
Max  Factor.  To  Max  ufarbował  na
rudo słynne loki Rity Hayworth. Tyl-

ko on umiał poradzić sobie z charakterem kapryśnej

Poli Negri,  gdy egzotyczna piękność z Polski przyje-
chała na podbój Hollywood...

IMPERATOR
Wszystkie  tajemnice  o.  Tadeusza

Rydzyka. Reporterska biografia twórcy
Radia Maryja.

Mieszka  w  skromnej  klasztornej
celi. Denerwują go wyrazy uwielbienia
ze  strony  nawiedzonych  słuchaczek.
Nie  lubi  modlitewnej  ostentacji.  Jest
świetnie zorganizowany, pragmatyczny
i niech nikogo nie zmyli jego dziwacz-

na czasami polszczyzna.  Ojciec  Tadeusz Rydzyk do-
kładnie wie, gdzie jest Dobro, a gdzie Zło. Ma radio,
telewizję,  gazetę,  księgarnię,  szkołę  średnią,  wyższą
uczelnię, sieć telefoniczną i wiele więcej... Pielgrzymują
do niego po wsparcie czołowi działacze prawicy. Jak to
się  stało,  że  nieśmiały  chłopak  z  Olkusza  stał  się
medialnym imperatorem i władcą polskich dusz?

WIĘZIEŃ PUTINA
,,Więzień Putina” opowiada histo-

rię  najbogatszego  niegdyś  Rosjanina,
a od dziewięciu lat osobistego więźnia
prezydenta  Władimira  Putina.  To
świetnie napisana opowieść o tym, jak
zgniły  w końcu  lat  80.  Związek  Ra-
dziecki zmieniał się w bólach w kapi-
talistyczną Rosję. Jak zuchwali młodzi
komsomolcy,  przyszli  oligarchowie,

dochodzili do wielkich fortun i znaczenia w polityce.
Jak żywiołowo powstawały nowe mechanizmy regulu-
jące życie wciąż wielkiego imperium. I jak zmieniało
się ono, gdy zaczęli nim rządzić Władimir Putin i jego
czekiści...

JAK LECH WAŁĘSA 
PRZECHYTRZYŁ KOMUNISTÓW

Charyzmatyczny  lider  ruchu  spo-
łecznego. Laureat pokojowej Nagrody
Nobla. Pierwszy prezydent demokra-
tycznej  Polski  wybrany  w  wolnych
wyborach  po  upadku  reżimu.  Polak
znany w każdym zakątku świata. Po-
stać, która w kraju wzbudza kontro-
wersje. Wielbiony przez jednych, nie-
nawidzony  przez  innych.  Jaki  jest

Lech Wałęsa? Czy współpracował z SB? Czy dobrze
rządził  Polską? Jak jest odbierany na Zachodzie? Co
jest prawdą, a co przekłamaniem na jego temat?

 

Ewa Murdza, Aleksandra Stachniak
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EWAKUACJA PSP W GACACH SŁUPIECKICH
Już po raz kolejny  druhowie z jednostki OSP Łub-

nice  wzięli  udział  w  pokazie  połączonym z  próbną
ewakuacją szkoły.  Tym razem w szkole podstawowej
w Gacach Słupieckich.

Była to druga wizyta w tej  placówce.  Tym razem
głównym celem było pokazanie na czym polega ewa-
kuacja  szkoły.  Spotkanie  z  dziećmi  zaczęliśmy  od
omówienia podstawowych zasad jakimi powinni kiero-
wać się w trakcie takiego zdarzenia. Alarm w szkole
ogłasza woźny na polecenie dyrekcji szkoły dzwoniąc
szkolnym dzwonkiem ciągle przez trzy minuty

Bardzo ważnym elementem jest również wyprowa-
dzanie dzieci „gęsiego” tak, aby jedno drugie trzymało
rękami  za  ramiona.  Najgorszą  rzeczą  w takich  sytu-
acjach jest chaos,  oraz panika, która powstaje podczas
ewakuacji. Naszym celem było stworzenie bardzo po-
dobnych warunków jakie są podczas pożaru. Na po-
kaz przywieźliśmy wytwornice dymu, którą  zadymili-

śmy szkołę stwarzając bardzo podobne warunki jakie
panują  w takich sytuacjach. Jedyną różnicą w charak-
terystyce dymu było to, że był całkowicie bezpieczny
dla dzieci w odróżnieniu od dymu jaki powstaje pod-
czas prawdziwego pożaru.

Ewakuacja była przeprowadzona według wcześniej
omawianych zasad, czyli wyprowadzane były najpierw
najmłodsze dzieci, natomiast na samym końcu budy-
nek opuściły dzieci najstarsze oraz cały personel szko-
ły. W trakcie tej ewakuacji najmłodsze dzieci mogły za-
poznać się ze strażakiem, który był w umundurowaniu
bojowym z aparatem powietrznym i hełmem.

Po wyprowadzeniu dzieci, sprawdzeniu szkoły czy
jest  bezpieczna,  zastęp  ratowniczy  złożył  meldunek
o zakończeniu akcji ratowniczo – gaśniczej na ręce dy-
rektor szkoły Teresy Bigos oraz komendanta gminne-
go Józefa Dulęby.

Mariusz Bolon, Włodzimierz Romański

WSPÓŁPRACA I DOSKONALENIE SYSTEMU
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Uroczyste podpisanie Porozumienia 
Źródło: www.portal.polaniec.eu

W drugim kwartale 2013 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy Połaniec podpisano porozumienie pomiędzy
Ośrodkiem Sportu Rekreacji  w Połańcu przy udziale
Miasta i Gminy Połaniec a Związkami Ochotniczych
Straży Pożarnych mające na celu rozwój form współ-
pracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego syste-
mu  ochrony  przeciwpowodziowej  gmin  leżących
wzdłuż Wisły.

W przedsięwzięciu biorą udział między innymi stra-
żacy z  Gminy Łubnice.  Przy uroczystym podpisaniu
aktu porozumienia obecny był Członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek oraz Wi-
cestarosta Powiatu Staszowskiego – Michał Skotnicki.
Na  spotkaniu  obecni  byli  wójtowie,  burmistrzowie,

oraz przedstawiciele  Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ulepszanie wspólnego systemu ochrony przeciwpowo-
dziowej gmin leżących wzdłuż Wisły będzie możliwe
poprzez  doskonalenie  technik  pływania  i  udzielanie
pierwszej pomocy wśród strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu poszczególnych gmin oraz zapo-
znawanie  dzieci  biorących  udział  w  zajęciach  nauki
pływania  w  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Połańcu
z  podstawowymi zasadami  bezpiecznego zachowania
się w wodzie i udzielania pomocy w sytuacjach niebez-
piecznych, nagłych - to główne założenia porozumie-
nia.

Aktualnie w ramach porozumienia druhowie OSP
Łubnice mają możliwość nieodpłatnie korzystać z kry-
tej  pływalni  w  Połańcu  pod  nadzorem  instruktora
w każdy piątek. Dzięki tym zajęciom strażacy podno-
szą swoje umiejętności w zakresie doskonalenia pływa-
nia  oraz  technik  z  zakresu  ratownictwa  wodnego.
Ochotnicze Straże Pożarne z poszczególnych gmin or-
ganizują nieodpłatne warsztaty dla dzieci.  Jak powie-
działa dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu
Karolina Koper – Adamczak, jest to okazja do pozna-
nia i  integracji środowiska strażackiego, a co najważ-
niejsze  z  praktycznych  zajęć  będą  mogły  korzystać
dzieci. 

Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym za
dostrzeganie potrzeb jednostek OSP oraz aktywne ich
wspieranie.

Włodzimierz Romański
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA - ŁUBNICANKI
Hej do Łubnic jadę,
Dróżką mi niesporo,
Kuniczek mi ustoł,
Dziewczyna mi choro,
A jo jade, jade,
Kółeczko się toczy,
Nie zajadę we dnie,
To zajadę w nocy.
Dość frasunku ludzie,
Praca idzie wartko,
Spójrzcie na te buzie,
Ucałować warto.

Ta  ludowa  piosenka,  swoista  „czołówka”
łubnickiego zespołu znana była mieszkańcom
Łubnic i okolicznych wiosek. Bo właśnie nią
„Łubnicanki” zaczynały każdy swój występ.

Ułożona  przez  Jana  Kosterę  i  członków
zespołu zapraszała widzów. A okazji do pre-
zentowania umiejętności i uświetniania różne-
go rodzaju imprez było dużo. Amatorski ze-
spół ludowy (po latach nazywany „Lubnican-
ki”) powstał na początku 1955 roku. Założo-
ny przez Jana Kosterę. Kapela składała się
z: Jan Kostera - akordeon, Bronisław Bolon
-  skrzypce,  Zygmunt  Juszczyk  -  bębenek,
Czesław  Zientarski  -  bębenek  i  kilkunastu,
czasem kilkudziesięciu śpiewaków i tancerzy.
Zespół bardzo szybko zaczął odnosić sukce-
sy.  Latem 1955 roku został  zaproszony do
udziału  w  Centralnych  Dożynkach  w  War-
szawie.

Muzyka i śpiew zespołu ludowego z Łubnic
stała  się  rozpoznawalna i  chętnie  słuchana,
stąd częste zaproszenia na różnego rodzaju
przeglądy, uroczystości, imprezy:
• kilkukrotne  uczestnictwo  w  Dymarkach

w Nowej Słupi,
• udział  w powiatowym przeglądzie  zespo-

łów ludowych  w  Busku,  Korczynie,  Sta-
szowie,

• zaproszenia na powiatowe dożynki (Kuro-
zwęki, Wiśniowa, Rytwiany, Staszów itp.)

• zaproszenia na wiejskie i  gminne dożynki

(Pacanów, Wójcza, Słupia, Kołaczkowice,
Gace Słupieckie itp.),

• występy na uroczystościach państwowych
i uroczystych sesjach gminnej rady,

• zaproszenia na „Sobótki” do Szczucina,
• nagranie do radia „Kielce.”

Zespół  odnosił  sukcesy,  był  wizytówką
gminy,  ale  przede  wszystkim  skupiał  mło-
dzież,  która chętnie  przychodziła  na próby,
pomagała  przygotowywać  przedstawienia,
stroje. Wesoło spędzała czas.

Pieśniarzy  i  tancerzy  wspomagał  swoimi
wesołymi  gawędami,  często  tworzonymi
„z głowy,” Bronislaw Bolon. 

Liczne występy nie obeszły się bez „wpa-
dek.” Ktoś zapomniał wianka, ktoś się pomylił,
źle zasznurował gorset.  Bywały też kawały
robione  przez  kolegów.  Schowane  buty  lub
przełożony do innego kufra pasiak były powo-
dem żartów i śmiechu. Czasem poszkodowa-
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ni obrażali się. Taka zabawna „wpadka”  wy-
darzyła się na przeglądzie zespołów w Kor-
czynie.  Jedna  z  koleżanek  rzadziej  przy-
chodziła na próby, ale bardzo chciała wystą-
pić.  Jasiu  się  zgodził.  Występ  się  zaczął.
Kapela  przygrywała  raz  melodię  piosenki
„Hej od Łubnic jadę”  i w czasie drugiej przy-
grywki zespół wychodził na scenę. Pierwsza
wychodziła  opisywana  śpiewaczka,  za  nią
reszta. Pomyliła się jednak i już przy pierw-
szej przygrywce wyszła na scenę. Doszła do
połowy i zobaczyła, że jest sama. Ze słowami
„a  gdzież  te  chłolery  są”  uciekła  ze  sceny.
Publiczność  gruchnęła  śmiechem,  śmiał  się
zespół i wszyscy, którzy mieli występować po
„Łubnicankach.” Jasiu Kostera nie stracił jed-
nak  zimnej  krwi.  Śmiejąc  się  razem  ze
wszystkimi kapela grała za sceną czekając,
aż się zespół wyśmieje.

Po kilku minutach śpiewaczki oklaskiwane
przez publiczność wyszły na scenę. Występ
udał  się  jak  wszystkie  inne.  Zajęli  jedno
z pierwszych miejsc.

(od lewej stoją) Elżbieta Podsiadło, Maria Zientarska, Wiesław
Kalita, Ireneusz Karaś, Danuta Bolon, Krystyna Kaznocha

(od lewej poniżej) Wiesława Gil, Czesław Kardaś, Jan Kostera,
Józef Pawlak, Jerzy Bolon

Łubnicanki istniały do początku lat osiem-
dziesiątych.  Prawdopodobnie  były  to  lata
1982-83.

Odwołanie Jana Kostery (1979r.) ze sta-
nowiska  kierownika  świetlicy  i  zatrudnienie

go jako instruktora było końcem istnienia ze-
społu.  Występy  były  sporadyczne,  już  bez
większych sukcesów. Blisko trzydziestoletnia
działalność  zespołu  to  nieustanna  rotacja
śpiewaków i tancerzy. Jedni należeli krótko,
inni dłużej,  w zależności od możliwości, wa-
runków rodzinnych, zmian miejsca zamiesz-
kania. Właściwie niewiele zmieniała się kape-
la. Jan Kostera i Bronisław Bolon „byli za-
wsze.”  Nie  mogę wymienić  nazwisk  wszyst-
kich członków zespołu, którzy „przewinęli” się
przez lata jego działalności. Przytoczę cho-
ciaż  nazwiska  osób  najpóźniej  należących:
Teresa Janicka, Franciszek Janicki, Maria
Zientarska, Czesław Zientarski, Janina Ga-
wior,  Wiktoria Kapel,  Zofia Wojdan,  Janina
Sobala,  Grażyna  Sołtyk,  Jerzy  Legawiec,
Wiesława Gil, Józef Pawlak, Jerzy Gwóźdź,
Elżbieta Podsiadło, Irena Dulęba, Józef Du-
lęba.

Zespół Łubnicanki w latach 50-tych

Trzydziestoletnia działalność zespołu była
bardziej  lub  mniej  aktywna.  Zwłaszcza
w ostatnich latach bywało, że zbierali się na
kilka prób przed występem. Ale zespół istniał
i zawsze był gotowy śpiewem i tańcem repre-
zentować swoją gminę.

„Gdzie spojrzę, tam spojrzę,
Wszędzie góry, doły,
Spojrzę na Łubnice,
To mi świat wesoły.”

I.D.
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ALIMENTY – CZĘŚĆ II
Szanowni Czytelnicy!
W poprzednim numerze omówiony został obowią-

zek alimentacyjny  rodziców względem dzieci.  W nu-
merze dzisiejszym zakończę temat alimentów przybli-
żając Państwu zasady obciążania obowiązkiem alimen-
tacyjnym pozostałych członków rodziny, a więc krew-
nych  w  linii  prostej  oraz  rodzeństwo.  Ustawodawca
przewidział  określoną kolejność  w wypełnianiu  obo-
wiązku alimentacyjnego, która może być modyfikowa-
na, ze względu na możliwości zarobkowe i majątkowe
potencjalnych zobowiązanych.

W  pierwszej  kolejności  obowiązek  alimentacyjny
obciąża  krewnych  w  linii  prostej,  a  wśród  tej  linii
zstępnych przed wstępnymi tj. np. dzieci przed rodzi-
cami, wnuków przed dziadkami itd. Jeżeli np. w kręgu
potencjalnych  płatników alimentów mamy ojca  oraz
wnuka  to  zobowiązanym  w  pierwszej  kolejności  do
płacenia alimentów powinien być wnuk. Jeżeli w obrę-
bie grupy zstępnych da się wyróżnić osoby o bliższym
i dalszym stopniu pokrewieństwa, to w pierwszej kolej-
ności obowiązanym do alimentacji powinien być bliż-
szy krewny w tej samej grupie np. wnuk przed prawnu-
kiem. Dopiero w dalszej kolejności do alimentacji po-
ciąga się rodzeństwo. Jeżeli jest kilku krewnych jedno-
cześnie zobowiązanych o równym stopniu pokrewień-
stwa obowiązek alimentacyjny obciąża ich w częściach
odpowiadających  ich  możliwościom  zarobkowym
i  majątkowym.  Krewnych  w obowiązku  alimentacyj-
nym wyprzedza zawsze małżonek,  również po orze-
czeniu  rozwodu,  unieważnieniu  małżeństwa  oraz  po
orzeczeniu separacji. 

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej
kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby
zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta
nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi
lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych upraw-
nionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub po-
łączone z nadmiernymi trudnościami. W stosunku do

rodzeństwa  zobowiązany  może  uchylić  się  od
świadczeń  alimentacyjnych,  jeżeli  są  one  połączone
z  nadmiernym uszczerbkiem dla  niego  lub  dla  jego
najbliższej rodziny.

Inaczej niż w przypadki małoletnich dzieci, w przy-
padku alimentacji pomiędzy dorosłymi, uprawnionym
do alimentów jest  ten,  kto pozostaje  w niedostatku.
Niedostatek to stan, w którym nie jest się w stanie za-
spokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasad-
nionych potrzeb, bez własnej winy. Obowiązek alimen-
tacyjny  może być wykonywany poprzez dostarczanie
pomocy materialnej w postaci świadczeń pieniężnych,
ale nie tylko. Może on być wypełniony poprzez dostar-
czenie żywności, ubrań, leków, opału itd. jak również
polegać na osobistej opiece. Jak już wyżej nadmieni-
łem kolejność do alimentacji może być modyfikowana
przez możliwości majątkowe i zarobkowe potencjalne-
go zobowiązanego. Aby płacić alimenty muszą być ku
temu spełnione obiektywne  warunki.  Na możliwości
zarobkowe składają się: wynagrodzenie z pracy zarob-
kowej, premie, dodatki do wynagrodzenia, renta, eme-
rytura, oraz wszelkie inne dochody, np. z najmu, dzier-
żawy itp. Jeżeli potencjalny płatnik takich możliwości
nie ma, należy o alimenty ubiegać się od następnego
w kolejności zamożniejszego krewnego.

Sąd w skrajnych przypadkach może orzec, że zasą-
dzenie  alimentów  np.  od  dzieci  na  rzecz  rodziców
może być sprzeczne z zasadami współżycia społeczne-
go. Dochodzi do tego najczęściej w sytuacjach, kiedy
rodzice przez lata nie interesowali się dziećmi, np. po-
rzucając  je,  aby następnie,  gdy dzieci  usamodzielniły
się i  wzbogaciły żądać od nich alimentów powołując
się na swój niedostatek. 

Takie zachowanie traktowane jest jako rażące nad-
użycie swojego uprawnienia i taka osoba nie korzysta
wówczas  z  żadnej  ochrony  przewidzianej  przez  Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy.

Daniel Kajda

SMAKI BOŻEGO NARODZENIA
Wigilia oprócz ciepła rodzinnej atmosfery, prezen-

tów i przepięknej choinki to także pełen stół pyszno-
ści, wśród których na polskich stołach królują: barszcz
z uszkami, kompot z suszonych owoców, kutia, mako-
wiec,  śledź  w różnych postaciach,  pierogi  z  kapustą
i grzybami. Na niektóre z tych potraw czekamy cały
rok. Nie warto więc sobie ich odmawiać, ale pamiętaj-
my aby zachować umiar w ich spożywaniu, a wcześniej
dobrze przemyśleć zakupy, tak by nasze menu zawiera-
ło jak najmniej  przetworzonych produktów. Planując
menu wigilijne wygospodarujmy tyle czasu by samemu
lub  z  pomocą  bliskich  przygotować  dania  wigilijne.

Unikajmy  gotowych  potraw  jak  ciasta,  pierogi  czy
barszcz z kartonika, zwykle zawierają dużo konserwan-
tów i ulepszaczy... Dlatego zachęcamy do wspólnego,
rodzinnego gotowania i wspólnego biesiadowania...

Pierogi z suszonymi śliwkami
Ciasto: 2 szkl. mąki, 2/3 szkl. wody
Farsz: 40 dag suszonych śliwek, kawałek cynamonu,

1 laska wanilii,  1 gwiazdka anyżu, po 2/3 szkl. wody
i cukru, skórka otarta z cytryny

Sposób  przygotowania:  Wodę  zagotuj  z  cukrem,
anyżem,  cynamonem,  skórką  z  cytryny  i  rozkrojoną
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wanilią,  dodaj śliwki.  Gotuj 30 minut. Śliwki odcedź,
posiekaj. Z mąki i ciepłej wody zagnieć ciasto. Cienko
je rozwałkuj. Wycinaj niewielkie krążki. Nałóż na nie
śliwki. Każdy krążek złóż i zlep. Pierogi gotuj 5 minut.

  

Łazanki z kapustą
Składniki na 6 porcji: 50 dag kiszonej kapusty, 1 ce-

bula, 4 łyżki oleju, 3 dag grzybów suszonych, 35 dag
łazanek,  10 dag żółtego sera, 3 ziarenka ziela angiel-
skiego, 2-3 jagody jałowca, 2 listki laurowe, sól, pieprz.

Grzyby namocz i ugotuj do miękkości w tej samej
wodzie.  Kapustę  zalej  wywarem  z  grzybów.  Cebulę
obierz,  posiekaj,  zeszklij  na  oleju,  dodaj  do kapusty.
Dołóż przyprawy i gotuj ok. 40 minut. Po tym czasie
do kapusty dodaj pokrojone grzyby. Gotuj jeszcze 20
minut. Przypraw solą i  pieprzem. Łazanki ugotuj wg
przepisu na opakowaniu. W żaroodpornej formie ułóż
na przemian makaron oraz kapustę z grzybami. Posyp
startym serem. Zapiekaj 15 minut w temp. 190°C. 

Karp smażony z masełkiem ziołowym

 

Składniki na 6 porcji: 1 i 1/2 kg karpia, 1 szkl. bułki
tartej, 2 jajka, 3łyżki mąki, 1 łyżka masła, 1 łyżka oleju,
sok z 1 cytryny. 

Na masło ziołowe: 1/4 kostki masła, 4 łyżki posie-
kanego koperku, szczypiorku, natki, 2 ząbki czosnku,

sól, pieprz. 
Karpia  oczyść,  wypatrosz,  opłucz  i  pokrój  na

dzwonka. Skrop sokiem z cytryny, oprósz solą. Każdą
porcję ryby obtocz w mące. Zanurz w roztrzepanych
jajkach i panieruj w tartej bułce. Rozgrzej olej z dodat-
kiem łyżki masła. Włóż dzwonka. Smaż na złoty kolor.
Rybę przełóż do żaroodpornego naczynia. Wstaw na
10-15  minut  do  piekarnika  rozgrzanego  do  temp.
150°C (aby ryba „doszła”). 

Resztę  masła  utrzyj.  Wymieszaj  z  ziołami.  Dodaj
obrane i  roztarte  ząbki  czosnku.  Przypraw solą,  pie-
przem.  Masełko  mocno  schłodź.  Powycinaj  z  niego
kółka. Ułóż je na rybie. Ozdób wg uznania. 

Barszcz z grzybkami i śliwkami
Składniki na 6 porcji: 10 suszonych grzybów, 8 su-

szonych śliwek, 2 buraki ćwikłowe, 1 marchewka, 1 ce-
bula, 1/2 główki kapusty, 2 łyżki koncentratu pomido-
rowego, 2 łyżki oleju,  5 listków laurowych, 4 ziarenka
ziela angielskiego,  sok z 1 cytryny, 2 łyżki suszonego
majeranku,  sól, szczypta cukru 

Grzyby i śliwki włóż do osobnych garnków i zalej
wodą. Odstaw na noc do namoczenia. Potem ugotuj
w tej samej wodzie. Odcedź oba wywary i zachowaj.
Buraki wyszoruj, ugotuj w mundurkach. Wyjmij, prze-
studź,  obierz  i  pokrój  w  cienkie  słupki.  Kapustę
oczyść,  poszatkuj.  Zalej  wystudzonym  wywarem
z grzybów i ze śliwek. Dodaj listki laurowe i ziele an-
gielskie. Gotuj kilka minut. Obierz marchewkę oraz ce-
bulę. Marchewkę zetrzyj,  a cebulę posiekaj.  Rozgrzej
olej, zeszklij na nim cebulę. Dodaj marchewkę i smaż
2- 3 min. Dołóż pokrojone w paseczki grzyby i kon-
centrat. Wlej ok. 3 szkl. gorącej wody, gotuj 10 minut.
Dodaj śliwki. Połącz z kapustą i burakami. Przypraw
solą, cukrem, sokiem z cytryny oraz majerankiem. Za-
gotuj. 

Sandacz w warzywach
Składniki  na 4 porcje:  80 dag filetów z sandacza,

sok z cytryny, 2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek sele-
ra, 2 cebule, 1 łyżka białego wytrawnego wina, mielone
ziele angielskie, 2 pokruszone listki laurowe, 1 szkl. gę-
stej śmietany, 4 łyżki oleju, 1 łyżka masła,  sól, pieprz.

Sandacza opłucz, podziel na porcje. Skrop sokiem
z cytryny. Posyp solą i włóż do lodówki na godzinę.
Warzywa (w zależności od rodzaju) obierz lub oczyść,
opłucz. Cebulę posiekaj. Pietruszkę, marchewkę i sele-
ra potnij w słupki. Rozgrzej olej, zeszklij na nim cebu-
lę. Dodaj resztę warzyw i smaż ~ 2-3 minuty. Posyp
solą, pieprzem, zielem i listkami laurowymi. Skrop wi-
nem i  kilka minut  duś pod przykryciem na średnim
płomieniu. Dolej śmietanę. Przypraw do smaku. Żaro-
odporne naczynie posmaruj masłem. Ułóż w nim rybę
oraz warzywa.  Wstaw do piekarnika  rozgrzanego do
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temp.  180°C  na  15-20  minut.  Do oleju,  na  którym
smażysz warzywa, dodaj trochę masła i skórki startej
z cytryny. Dzięki temu jarzyny będą wyjątkowo aroma-
tyczne

Makowiec na kruchym spodzie
Spód: 250 g mąki, 50 g drobnego cukru, łyżka gę-

stej śmietany, żółtko, szczypta soli, 120 g masła 
Masa makowa: 400 g maku, 2 szklanki mleka, łyżka

masła, 80 ml kremówki,  garść rodzynek, 4 łyżki mio-
du, 3 łyżki powideł śliwkowych, 2 łyżeczki cukru wani-
liowego 

Kruszonka: 150 g mąki, 100 g masła, 100 g cukru,
1/2 łyżeczki cynamonu, szczypta soli. 

Składniki  na ciasto połącz ze sobą,  zlep w kulkę
i włóż do lodówki na godzinę. Mak opłucz, a następ-
nie gotuj w mleku ok. godziny. Odcedź i zmiel dwu-
krotnie  w  maszynce  do mięsa.  Na  głębokiej  patelni
rozpuść masło,  dodaj  zmielony  mak,  kremówkę,  ro-
dzynki, miód i powidła. Całość smaż, aż masa zgęst-
nieje i  składniki się połączą. Mąkę na kruszonkę za-
gnieć z masłem, cukrem i solą, cynamonem, następnie
ciasto umieść w zamrażarce na ok. 20 minut (aby bar-
dzo stwardniało). Schłodzone ciasto na spód makowca
rozwałkuj  i  umieść  w  kwadratowej  lub  prostokątnej
formie. Wylep również brzegi formy. Na ciasto wyłóż
masę makową. Kruszonkę zetrzyj na tarce o grubych

oczkach. Posyp nią ciasto. Makowiec piecz ok. godziny
w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C. Przed
podaniem ciasto pokrój na porcje. 

Kluski z makiem, miodem i bakaliami 
Składniki:  torebka  makaronu,  1,5  l  mleka,  sól,

szklanka maku, bakalie (po 5 dag rodzynek, posieka-
nych orzechów włoskich i laskowych, suszonych mo-
reli  i  śliwek,  kandyzowanej  skórki  pomarańczowej),
miód do smaku (najlepiej gryczany). 

Mak  wysyp  na  gęste  sito,  przepłucz,  dwukrotnie
przelej dużą ilością wrzątku i odstaw. Osączony 2 razy
przepuść przez maszynkę do mięsa. W garnuszku roz-
puść miód i podgrzewając, utrzyj z makiem. Następnie
wymieszaj z bakaliami (masę możesz doprawić rdze-
niem wyskrobanym z laski wanilii). Zagotuj mleko ze
szczyptą soli i  ugotuj w nim makaron do miękkości.
Odcedź i przestudź. Następnie wymieszaj z masą ma-
kową.  Przełóż  do salaterki  i  mocno  ochłodź.  Przed
podaniem  potrawę  możesz  udekorować  suszonymi
owocami lub paskami skórki pomarańczowej smażonej
w  cukrze.  Przygotowane  wcześniej  kluski  z  makiem
możesz przez 2-3 dni przechować w lodówce. Danie
przygotujesz w 20 minut,  jeśli  użyjesz gotowej masy
makowej, najlepiej zawierającej już bakalie. 

  

   

SMACZNEGO!

SYLWESTER TUŻ, TUŻ... 
Nazwa tego święta pochodzi od męskiego imienia

Sylwester,  które  posiada  rodowód łaciński.  Wywodzi
się ono bezpośrednio od słowa silvestris oznaczające-
go  pierwotnie  człowieka  żyjącego  w  lesie,  dzikiego.
Imię to występuje w Polsce od 1220 roku. Istnieje jed-
nocześnie dziesięciu św. Sylwestrów, którzy są patrona-
mi tego imienia. Sylwester, czyli wigilia Nowego Roku,
obchodzony jest w nocy z 31 grudnia (imieniny Sylwe-
stra) na 1 stycznia, kiedy żegna się Stary i wita Nowy
Rok. Pierwszy miesiąc Nowego Roku nazwano stycz-
niem, ponieważ spotykał się tu stary i nowy rok. Na-
dejście Nowego Roku świętuje się tradycyjnie toastami
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szampana i życzeniami pomyślności. Towarzyszą temu
wybuchy fajerwerków, co ma podkreślić tę szczególnie
uroczystą chwilę w roku. W noc sylwestrową organizo-
wane  są  również  liczne  bale  i  zabawy.  Początkowo
zwyczaj  ten  stanowił  domenę  najbogatszych  warstw
społeczeństwa,  lecz  z  biegiem czasu  zaczął  również
przenikać do warstw uboższych. Lokalne tradycje or-
ganizowania balów owych na terenie Europy zaczęły
kształtować się na przełomie XIX i XX wieku. W Pol-
sce tradycja ta sięga wieku XIX. Największe bale odby-
wały się w Warszawie w Hotelu Europejskim, Hotelu
Bristol,  Resursie  Kupieckiej,  Resursie  Obywatelskiej,
salonach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i  Opery
Warszawskiej, a także w Szkole Sztuk Pięknych i Kasy-
nie Garnizonowym w alei Szucha. Największe imprezy
związane z przywitaniem Nowego Roku organizowane
są na Times Square w Nowym Jorku, Trafalgar Square
w Londynie, na Polach Elizejskich w Paryżu. W Wied-
niu odbywa się słynny Bal Cesarski, gromadzący gości
z całego świata. W Polsce największe imprezy sylwe-
strowe mają miejsce we Wrocławiu, Krakowie i War-
szawie. 

Bale sylwestrowe organizowano zazwyczaj  w spo-
sób klasyczny i dlatego wymagały one: 
• obecności  wodzireja,  czyli  osoby  odpowiedzialnej

za zabawy taneczne i konkursy, który bierze w nich
czynny  udział  i  jako  znak  charakterystyczny  nosi
pęk kolorowych wstążek przypiętych do ramienia, 

• poloneza, który tradycyjnie otwiera bal, 
• obligatoryjnie strojów wieczorowych, czyli  fraków

lub  smokingów  oraz  długich  sukni  balowych  dla
pań. 

Ruloniki z indyka
8 cienkich plastrów szynki z indyka 
Farsz:  20-25 dag serka  homogenizowanego,  łyżka

wódki,  łyżka  śmietany,  15 dag pokrojonej  w drobną
kostkę  marynowanej  papryki,  2  łyżki  posiekanego
szczypiorku, sól, pieprz, sok i skórka otarta z cytryny,
liście sałaty, pomidor i natka pietruszki. 

Utrzeć serek na gładką jednolitą masę z solą, pie-
przem,  skórką  z  cytryny,  śmietaną,  wódką  i  sokiem
z cytryny. Wymieszać z marynowaną papryką i szczy-
piorkiem. Każdy plaster szynki z indyka posmarować
przygotowaną pastą, zrolować, przykryć folią, wstawić
na 1-2 godz. do lodówki. Przed podaniem ułożyć na li-
ściach sałaty, udekorować ćwiartkami pomidora i ga-
łązkami natki. 

Awokado faszerowane
Składniki:  4 dojrzałe (uginające się pod naciskiem

palca,  ale  nie  za  miękkie)  owoce  awokado,  2  strąki

czerwonej papryki, cebula, 10 zielonych oliwek, pęczek
natki  pietruszki,  3  łyżki  majonezu,  łyżka  soku
z cytryny,  sól, pieprz. 

Awokado  opłukać,  przepołowić,  wyjąć  pestki.
Z każdej połówki wydrążyć po łyżeczce miąższu. Ce-
bulę, oczyszczone z pestek strąki papryki, oliwki i na-
tkę drobno posiekać. Cebulę sparzyć wrzątkiem, osą-
czyć. Warzywa wymieszać z rozdrobnionym miąższem
awokado, 2 łyżkami majonezu, sokiem z cytryny, przy-
prawami. Połówki awokado wypełnić farszem, udeko-
rować majonezem i kawałkami papryki. 

Złote kule
Składniki: 2 średniej wielkości pomarańcze.
Farsz: 2 jabłka, 2 łyżki soku z cytryny, 4 łyżki drob-

no utartego chrzanu, cukier, sól pieprz. 
Dokładnie wyszorowane pomarańcze sparzyć, osu-

szyć, przekroić na pół, delikatnie wyjąć miąższ. Obra-
ne jabłka zetrzeć na tarce o małych otworach, skropić
sokiem z cytryny. Miąższ pomarańczy pokroić w drob-
ną kostkę, usunąć pestki, połączyć z jabłkami i chrza-
nem, doprawić do smaku solą, cukrem i pieprzem, wy-
mieszać, lekko schłodzić. Tak przygotowanym farszem
napełnić połówki pomarańczy. 

Koreczki z wędliną
Składniki: 20 plasterków salami, 20 plasterków wę-

dzonej polędwicy, 20 kawałków kabanosa (2,5 cm każ-
dy), 20 ząbków marynowanego czosnku, 10 czarnych
oliwek bez pestek,  10 małych marynowanych papry-
czek, 20 marynowanych cebulek perłowych, jabłko. 

Plasterki salami złożyć na pół i jeszcze raz na pół,
a plasterki polędwicy zwinąć w ruloniki. Na wykałacz-
ki  nadziewać:  kawałek  kabanosa  i  marynowany  czo-
snek,  salami i  oliwkę lub papryczkę,  polędwicę  i  ce-
bulkę. Koreczki powbijać w umyte jabłko. 

Deser korzenno-waniliowy
Składniki:  4 słodkie,  miękkie  gruszki  (lub jabłka),

2 szklanki serka waniliowego, 5 łyżek miodu, 3 łyżki
masła, 1 łyżeczka soku z cytryny, 1/2 łyżeczki przy-
praw korzennych: gałki, cynamonu, kardamonu, mie-
lonych  goździków  (może  być  przyprawa  do  pierni-
ków).

Gruszki  obierać,  usunąć gniazda zetrzeć  na tarce,
dodać  sok  z  cytryny.  Masło  rozpuścić  w garnuszku,
dodać miód, starte gruszki i przyprawy korzenne. Wy-
mieszać.  Po  zagotowaniu  zdjąć  z  ognia,  przestudzić
i schłodzić. Podawać w pucharkach lub szklanych mi-
seczkach ułożone warstwami: gruszki, kilka łyżek ser-
ka, znów gruszki, serek, gruszki, serek. 

  

SMACZNEGO!
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Przegląd 
Kolęd i Pastorałek
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

odbędzie się 
24 stycznia (piątek ) 2014 roku 

w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Łubnicach

Przeglądowi towarzyszyć będzie 
Wystawa Aniołów

Serdecznie zapraszamy!
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