


Drodzy Przyjaciele,
Wielkimi krokami zbliża się do nas radosny i błogo-

sławiony czas Świąt Bożego Narodzenia. Od wczesnego 
dzieciństwa te cudowne chwile związane z oczekiwa-
niem i narodzinami naszego Zbawiciela są dla nas źró-
dłem wielu nadziei i szczęścia. O tym, że święta już co-
raz bliżej świadczyć może choćby świąteczna muzyka, 
która na dobre zagościła już w większości sklepów, w 
których tłumy ludzi przeglądają półki nie tylko z lamp-
kami, bombkami, stroikami, czy innymi świątecznymi 
ozdobami. Wiele osób krąży wokół regałów z zabawka-
mi, gdzie wśród tysięcy propozycji szuka wymarzonych 
prezentów dla najmłodszych. Zaczynamy myśleć o tym 

jak ustroić nasze mieszkanie, dom, a nawet całe otocze-
nie w ten nadchodzący czas. Zastanawiamy się jakie po-
trawy zagoszczą na wigilijnym stole i podczas kolejnych 
dni świąt. Jednym słowem zczynamy żyć świętami Boże-
go Narodzenia coraz bardziej...

W ten wyjątkowy, świąteczny czas, w imieniu swoim 
i całego Zespołu Redakcyjnego życzę przede wszystkim 
radości ze spędzonego czasu z najbliższymi, a u progu 
Nowego Roku, samych sukcesów!

 Aleksandra Stachniak
 Redaktor Naczelna

 wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok, 

a każda chwila będzie piękna i pełna miłości. 
W tych szczególnych dniach życzymy, 

by nadchodzący rok był szczęśliwy w osobiste doznania 
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z zawodowych dokonań. 

Niech Boże Narodzenie będzie czasem spokoju i pomyślności, 
a rodzinne spotkania upłyną w ciepłej, 

pełnej harmonii atmosferze.
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…. Z SESJI RADY GMINY

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawiła wójt gminy – Anna Grajko

Uczestnicy grudniowej sesji Rady Gminy Łubnice

W dniu 27 października br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się XXIII w kaden-
cji posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczący Rady Marian Komasara otworzył sesję, 
przedstawiając proponowany porządek obrad, który zatwierdzono jednogłośnie, po-
dobnie jak protokół z poprzedniej sesji. W tym dniu radni podjęli uchwały w sprawach:

-	 budżetowych,
-	 opłat	 za	 zajęcie	 pasa	 drogowe-

go,
-	 wyrażenia	 zgody	 na	 przekaza-

nie	w	 formie	 darowizny	 na	 cele	
publiczne	 na	 rzecz	 Powiatu	 Sta-
szowskiego	nieruchomości	grun-
towych.
Następnie	 informacji	 o	 stanie	

realizacji	 zadań	 oświatowych	 w	
roku	 szkolnym	 2015/2016	 udzie-
liła	wójt	gminy	Anna	Grajko,	pod-
kreślając	jednocześnie	fakt,	iż	Rada	
Gminy	 zobowiązana	 jest	 do	 dnia	
28	 lutego	2017	 roku,	w	związku	z	
reformą,	podjąć	uchwałę	o	zmianie	
organizacji	szkół	na	terenie	gminy.	
Po	czym	przedstawiła	sprawozdanie	
z	 działalności	 w	 okresie	międzyse-
syjnym.	

Interpelacji	i	wniosków	ze	strony	
radnych	nie	zgłoszono.	

Kolejne	 XXIV	 posiedzenie	 Rady	
Gminy	 odbyło	 się	 24	 listopada	
br.	 Po	 przyjęciu	 proponowane-
go	 porządku	 obrad	 i	 protokołu	
z	 poprzedniej	 sesji,	 radni	 podjęli	
uchwały	dotyczące:
-	 budżetu,
-	 wyrażenia	zgody	na	nieodpłatne	

nabycie	prawa	użytkowania	wie-
czystego	 nieruchomości	 wraz	 z	
prawem	własności	obiektów	bu-
dowlanych,

-	 wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	
nieruchomości	gruntowej.
Następnie	sprawozdanie	z	dzia-

łalności	 w	 okresie	 międzysesyjnym	
przedstawiła	 wójt	 gminy	 Anna	
Grajko.	 W	 tym	 czasie	 odebrała	 2	
promesy	na	remont	dróg	zniszczo-
nych	 w	 wyniku	 klęsk	 żywiołowych,	
zostały	odebrane	dwie	drogi	tj.	Bu-
dziska	–	Żwirownia	i	Orzelec	Duży,	
uczestniczyła	w	uroczystościach	ob-
chodów	 odzyskania	 niepodległości	
oraz	 200-lecia	 szkoły	 w	 Sichowie.	
Poinformowała	również	o	tym,	że	1	
grudnia	 zostanie	 ogłoszony	 nabór	
wniosków	na	kanalizację.	

Interpelacji	i	wniosków	ze	strony	
radnych	nie	 zgłoszono.	Na	 zakoń-
czenie	obrad	przewodniczący	Rady	
poruszył	 temat	 wydawania	 paczek	

żywnościowych	zgodnie	z	kryterium	
dochodowym	 oraz	 jabłek	 i	 mar-
chwi.	

Następne	 posiedzenie	 Rady	
Gminy	 miało	 miejsce	 9	 grudnia	
br.	 Po	 przyjęciu	 proponowanego	
porządku	 obrad	 i	 protokołu	 z	 po-
przedniej	 sesji	 głos	 zabrał	 przed-
stawiciel	Nadleśnictwa	Staszów	To-
masz	Marcinek	w	sprawie	remontu	
drogi	 gminnej	 przy	 leśniczówce	 w	
Łubnicach.

W	dalszej	części	spotkania	radni	
podjęli	uchwały	w	sprawach:
-	 przyjęcia	 Programu	Rewitalizacji	

dla	Gminy	Łubnice	na	lata	2016	
–	2023,

-	 budżetowych,
-	 obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	ce-

lów	wymiaru	podatku	rolnego	na	
2017	rok,

-	 określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	nieruchomości.
Po	czym	wysłuchano	sprawozda-

nia	 wójta	 z	 działalności	 w	 okresie	
międzysesyjnym.	

Następnie	 głos	 zabrał	 radny	
Wojciech	 Skiba,	 który	 przytoczył	
przepisy	 prawne	 dotyczące	 składu	
komisji	 rekrutacyjnej	 podczas	 wy-
boru	osoby	na	stanowisko	urzędni-
cze.	Po	czym	złożył	wniosek	formal-
ny	aby	w	skład	komisji	rekrutacyjnej	
Urzędu	 Gminy	 wchodził	 przedsta-
wiciel	Rady	Gminy.	Wniosek	ten	zo-
stał	przyjęty	większością	głosów.	

Spotkanie	 zakończyły	 rozmo-
wy	na	 temat	 umieszczenia	 znaków	
ograniczających	prędkość	oraz	ba-
rierek	ochronnych	na	zakręcie	przy	
drodze	w	miejscowości	Budziska.	

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala
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DROGI GMINNE
1.	W	dniu	30	 sierpnia	br.	Gmi-

na	 Łubnice	 otrzymała	 PROMESĘ	 z	
Ministerstwa	 Spraw	 Wewnętrznych	
i	 Administracji	 na	 usuwanie	 skut-
ków	klęsk	żywiołowych	w	wysokości	
56.890	zł	na	dofinansowanie	zada-
nia	w	roku	2016:

„Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001783T	 Łyczba-Przeczów	 od	 km	

0+750.
5.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	

001944T	 Borki	 Kamieniec	 od	 km	
0+000	do	km	0+646.

6.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001933T	Czarzyzna-Słupiec	od	km	
0+670	do	km	1+512.

W	dniu	24	listopada	2016	odbył	
się	przetarg	nieograniczony	na	wy-

Droga gminna w Orzelcu Dużym przy Kanale 
Strumień przed remontem...

Droga gminna w Orzelcu Dużym przy Kanale Strumień w trakcie robót

... po remoncie

0+000	do	km	0+839”.
Planowane	zakończenie	w/w	re-

montu	15.12.2016	rok.
2.	 W	 dniu	 19	 października	 br.	

Gmina	 Łubnice	 otrzymała	 PROME-
SĘ	z	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrz-
nych	 i	 Administracji	 na	 usuwanie	
skutków	klęsk	żywiołowych	w	wyso-
kości	 133.900	 zł	 na	 dofinansowa-
nie	zadania	w	roku	2016:

„Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
002006T	 Beszowa	 od	 km	 0+000	
do	km	1+350”.

W	 dniu	 25.11.2016	 odbył	 się	
przetarg	 nieograniczony	 na	 wyko-
nanie	remontu	w/w	dróg.

Planowane	zakończenie	w/w	re-
montu	18.12.2016	rok.	

3.W	 dniu	 2	 listopada	 br.	 Gmi-
na	 Łubnice	 otrzymała	 PROMESĘ	 z	
Ministerstwa	 Spraw	 Wewnętrznych	
i	 Administracji	 na	 usuwanie	 skut-
ków	klęsk	żywiołowych	w	wysokości	
844.940,00	 zł	 na	 dofinansowanie	
zadań	w	roku	2016:

1.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001823T	 Szczebrzusz-	 Zakupniki	
od	km	0+000	do	km	0+895.

2.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001813T	 Budziska	 Klasztor	 od	 km	
0+000	do	km	0+698.

3.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001711T	Gace	Stare	od	km	0+00	
do	km	1+143.

4.	 Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001774T	Łubnice	od	km	0+000	do	

konanie	remontu	w/w	dróg.
Planowane	zakończenie	w/w	re-

montu	18.12.2016	rok.
4.W	 dniu	 31	 października	 br.	

dokonano	odbioru	zadania	pod	na-
zwą:

„Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
001900T	Orzelec	Duży	przy	Kana-
le	 Strumień	 od	 km	 0+000	 do	 km	
1+940”.

Koszt	 wykonanego	 zadania	
312.420,00	zł	brutto.

5.W	dniu	8	listopada	dokonano	

W listopadzie br. zakończono 
roboty przy zadaniu „Termomo-
dernizacja budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wilko-
wej”. 

Wykonawcą	 w/w	 robót	 była	

Spółdzielnia	Rzemieślnicza	w	Busku	
Zdroju	ul.	Partyzantów.

Wartość	 zadania	 wynosiła	 152	
759,17	zł	brutto,	z	czego	90	tys.	zł	
zostało	 dofinansowane	 z	 budżetu	
Powiatu	Staszowskiego.

Anna Jarzyna

TERMOMODERNIZACJA

odbioru	zadania	pod	nazwą:
„Remont	 drogi	 dojazdowej	 do	

gruntów	ornych	w	miejscowości	Bu-
dziska	o	dł.	478	m”

Koszt	remontu	51.243,15zł.
Barbara Dudek
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PROGRAM OSŁONOWY POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2016
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Struga Komorowska

Kanał Strumień

Struga Komorowska
W	 okresie	 od	 dnia	 22.08.2016	

r.	 do	 dnia	 10.10.2016	 r.	 na	 terenie	
gminy	Łubnice	na	zlecenie	Świętokrzy-
skiego	 Zarządu	Melioracji	 i	Urządzeń	
Wodnych	w	Kielcach	realizowane	były	
roboty	pn.:	„Konserwacja	Strugi	Komo-
rowskiej,	gm.	Łubnice”.

Wykonawcą	przedmiotowych	robót	
utrzymaniowych	 była	 firma:	 Zakład	
Usług	 Wodno-Melioracyjnych	 Józef	
Henryk	Tomasik	 z	m.	Owczary	k.	Bu-
ska-Zdroju.

Wykonane	prace	obejmowały	m.in.	
wycięcie	 lokalnych	 zakrzaczeń,	 wyko-
szenie	roślinności	ze	skarp	i	dna	cieku,	
odcinkowe	usunięcie	namułu	 z	 koryta	
cieku.

Wykonane	roboty	wydatnie	popra-
wią	przepływ	wody	w	cieku	i	poprawią	
warunki	 gruntowo	 -	 wodne	 gruntów	
zlokalizowanych	w	zlewni	Strugi.

Kanał Strumień
W	 okresie	 od	 dnia	 19.08.2016	

r.	 do	 dnia	 24.10.2016	 r.	 na	 zlecenie	
Świętokrzyskiego	 Zarządu	 Melioracji	 i	
Urządzeń	 Wodnych	 w	 Kielcach	 reali-
zowane	 były	 roboty	 pn.:	 „Utrzymanie	
drożności	 koryta	 Kanału	 Strumień	 na	
terenie	pow.	Staszów	i	Busko-Zdrój”.

Wykonawcą	 robót	 było	 Przed-
siębiorstwo	 Wodno-Melioracyjne	
i	 Remontowo-Budowlane	 „AREX”	 
z	Buska-Zdroju.

Wykonane	 roboty	 obejmowały	

m.in.:	 wycięcie	 lokalnych	 zakrzaczeń,	
wykoszenie	skarp	i	dna	cieku,	hakowa-
nie	dna,	mechaniczne	odmulenie	dna.

Zrealizowane	roboty	utrzymaniowe	
na	 całej	 zaewidencjonowanej	 długo-
ści	 Kanału	 tj.	 na	 długości	 ponad	 46	
km	mają	 niebagatelne	 znaczenie	 dla	
usprawnienia	 przepływu	 wody,	 a	 tym	
samym	 dla	 poprawy	 bezpieczeństwa	
powodziowego	 na	 terenach	 poszcze-
gólnych	 gmin	 przez	 które	 przepływa	
Kanał	Strumień.

Łukasz Musiał, Aneta Śmiszek

Pomoc	 żywnościowa	 w	 postaci	
paczki	żywnościowej	może	być	przeka-
zywana	 do	 osób	 spełniających	 kryte-
ria	 kwalifikowalności	 do	 statusu	 osoby	
najbardziej	potrzebującej	na	podstawie	
skierowania	wystawionego	przez	Ośro-
dek	Pomocy	Społecznej	w	Łubnicach.

Pomoc	w	ramach	PO	PŻ	kierowana	
jest	do	tych	osób	i	rodzin,	które	z	powodu	
niskich	dochodów	nie	mogą	 zapewnić	
sobie/rodzinie	 odpowiednich	 produk-
tów	żywnościowych	(posiłków)	i	dlatego	
też	trafiać	będzie	do	ograniczonej	liczby	
osób	znajdujących	się	w	najtrudniejszej	
sytuacji	 (określonej	przesłankami	z	art.	
7	 ustawy	 o	 pomocy	 społecznej	 oraz	
poziomem	dochodów	odniesionych	do	
procentowej	 wartości	 odpowiedniego	
kryterium	 dochodowego	 określonego	

w	tej	ustawie),	stanowiąc	systematyczne	
wsparcie.	 Pomoc	 udzielana	 jest	 w	 po-
staci	 artykułów	 spożywczych,	 które	 są	
przekazywane	osobom	najbardziej	po-
trzebującym	bezpłatnie.

Należy	mieć	 jednak	na	uwadze,	że	
pomoc	 w	 ramach	 nowego	 programu	
nie	 zaspokoi	wszystkich	potrzeb	 żywie-
niowych	osób/rodzin	kwalifikujących	się	
do	 tej	 pomocy,	 ale	 chociaż	
częściowo	 uzupełni	 ich	 nie-
dobory	 związane	 z	 ograni-
czeniami	finansowymi.

Pracownicy	 socjalni	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
przyjmują	 wnioski	 i	 wydają	
skierowania	 osobom	 speł-
niającym	w/w	kryteria.	Skie-
rowania	 są	 wydawane	 do	

wyczerpania	limitu	312	osób.
Pomocą	 żywnościową	 w	 ramach	

Programu	 Operacyjnego	 Pomoc	 Żyw-
nościowa	mogą	być	objęte	osoby	i	ro-
dziny	 znajdujące	 się	w	 trudnej	 sytuacji	
życiowej,	spełniające	kryteria	określone	
art.	7	ustawy	o	pomocy	społecznej:

-	 sieroctwo,	bezdomność,	bezrobo-
cie,	niepełnosprawność,	zdarzenie	loso-
we,	długotrwała	choroba	itp.,

których	dochód	nie	przekracza	150	
%	kryterium	dochodowego	uprawniają-
cego	do	skorzystania	z	pomocy	społecz-
nej	tj.:
-	 951	zł	dla	osoby	samotnie	gospoda-

rującej,
-	 771	zł	dla	osoby	w	rodzinie.

Krystyna Barszcz

W miesiącu listopadzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach na podstawie 
umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim 
rozpoczął dystrybucję pomocy żywnościowej w ramach programu Pomoc Żywnościo-
wa – Podprogram 2016 dla 312 osób z terenu gminy. Program jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
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	Natomiast	w	drugim	dniu	kon-
sultacji	 z	 burmistrzami	 i	 wójtami	
powiatu	 staszowskiego,	 a	 tak-
że	 przedstawicielami	 związków	
zawodowych	 spotkali	 się:	 wice-
wojewoda	 świętokrzyski	 Andrzej	
Bętkowski	 i	 świętokrzyski	 wiceku-
rator	 oświaty	 Renata	 Rabczyńska. 
Podczas	 obydwu	 spotkań	 przedsta-
wiciele	 kuratorium	 wyjaśniali	 pod-
stawowe	 cele	 planowanej	 reformy	
oświaty,	 która	 w	 głównym	 swoim	
założeniu	 ma	 służyć	 przywróceniu	
systemu	 opierającego	 się	 na	 8-let-
niej	 szkole	 podstawowej,	 4-letnim	
liceum	 ogólnokształcącym	 i	 5-let-
nim	 technikum,	 a	 także	 3-letniej	
branżowej	 szkole	 I	 stopnia	 i	 2-let-
niej	II	stopnia.	Zmianie	ulegnie	tak-
że	 kształcenie	 zawodowe,	 w	 myśl	
postulatom	 przedsiębiorców,	 by	
dostosować	 je	 do	 realnych	potrzeb	
gospodarki.	 Stopniowe	 wygaszanie	
gimnazjów	 rozpocznie	 się	 od	 roku	
szkolnego	 2017/2018	 i	 tym	 sa-
mym	w	 kolejnych	 latach	 rekrutacja	
do	tych	szkół	nie	będzie	już	prowa-
dzona.	Dnia	1	września	2017	roku,	
uczniowie	 kończący	 w	 roku	 szkol-

nym	2016/2017	klasę	szóstą	szko-
ły	 podstawowej	 staną	 się	 uczniami	
siódmej	 klasy	 szkoły	 podstawowej.	
W	roku	szkolnym	2018/2019	ostat-
ni	rocznik	dzieci	klas	trzecich	ukoń-
czy	gimnazjum.	Od	1	września	2019	
r.	w	ustroju	 szkolnym	gimnazja	nie	
będą	już	funkcjonować.	Również	od	
1	 września	 2017	 roku,	 planowane	
jest	wprowadzenie	branżowej	szko-
ły	 I	 stopnia	 w	 miejsce	 zasadniczej	
szkoły	 zawodowej.	 Wprowadzenie	

W dniach 24 i 25 listopada br. w Staszowie miały miejsce spotka-
nia konsultacyjne poświęcone przygotowywanej reformie edukacji. 
W pierwszym dniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z 
powiatów: staszowskiego, opatowskiego i sandomierskiego spotkali 
się: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, dyrektor Wy-
działu Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty 
w Kielcach Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Organiza-
cji i Rozwoju Edukacji Tomasz Pleban, a także poseł Marek Kwitek 
i zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben.

branżowej	szkoły	 II	stopnia	dla	ab-
solwentów	branżowej	szkoły	 I	stop-
nia	rozpocznie	się	od	roku	szkolne-
go	 2020/2021.	 Zmiany	 w	 liceach	
ogólnokształcących	 i	 technikach	
mają	 się	 rozpocząć	 od	 roku	 szkol-
nego	 2019/2020,	 a	 zakończą	 się	
w	 roku	 szkolnym	 2023/2024.	We-
dług	 założeń	 reforma	 nie	 powinna	
spowodować	utraty	pracy	przez	ak-
tualnie	 zatrudnionych	 nauczycieli.	
Przedstawiono	 również	 tzw.	 ,,mapę	
drogową	 reformy	 edukacji”,	 która	
rozpoczęła	 się	w	 lutym	2016	 roku,	
od	 ogłoszenia	 ogólnopolskiej	 de-
baty	na	 temat	planowanej	reformy.	
Przyjęcie	ustawy	i	skierowanie	jej	do	
prezydenta	 RP	 w	 celu	 podpisania	
planowane	jest	w	grudniu	br.	Termin	
podjęcia	uchwał	przez	samorządy	o	
dostosowaniu	sieci	szkół	do	nowego	
ustroju	 szkolnego	 upływa	 z	 dniem	
31	 marca	 2017	 roku,	 co	 umożli-
wi,	z	dniem	1	września	2017	roku,	
wdrożenie	 reformy	 w	 szkołach. 
	 W	 dyskusji	 podczas	 obydwu	 spo-
tkań	 poruszano,	 m.in.	 sprawy	 do-
tyczące:	 zarządzania	 szkołami	 w	
okresie	 przejściowym,	 aktualnych	
prac	 nad	 nową	 podstawą	 progra-
mową,	 przygotowania	 podręczni-
ków	 do	 klas,	 które	 zostaną	 objęte	
zmianami	 programowymi	 w	 roku	
szkolnym	2017/2018,	bazy	lokalo-
wej	 dla	 powiększanych	 szkół	 pod-
stawowych,	rozwiązań	systemowych	
zapewniających	 przechodzenie	 na-
uczycieli	 ze	 szkół	 obecnie	 funkcjo-
nujących	do	szkół	tworzonych	w	ra-
mach	 nowego	 systemu,	możliwości	
funkcjonowania	 szkół	 w	 oparciu	 o	
stowarzyszenia,	 a	 także	 zasad	 po-
działu	na	grupy	w	klasach	zawodo-
wych.

Źródło: www.staszowski.eu

”MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH”
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łubnicach otrzyma dofinansowanie 
na realizację projektu pt. ”Moja ka-
riera w moich rękach” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach w latach 
2014-2020, Działanie 9.1 „ Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na za-
trudnienie (projekty konkursowe).” 

Wartość	 projektu	 wynosi	 537	
817,50	 PLN,	 w	 tym	 kwota	 dofi-

nansowania	wniosku	443	953,50	
PLN.

W	 ramach	 projektu	 będą	 zor-
ganizowane	wielomodułowe	kursy	
zawodowe	 oraz	 zostaną	 zorgani-
zowane	 staże	 zawodowe.	 Projekt	
będzie	 realizowany	 w	 okresie	 od	
stycznia	2017	do	czerwca	2018	r.	
Wszystkie	 zainteresowane	 osoby	
zapraszamy	do	kontaktu	z	Ośrod-
kiem	Pomocy	Społecznej	w	Łubni-
cach.

Krystyna Barszcz
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Z ŻYCIA GMINY...

O BEZPIECZEŃSTWIE 
W POWIECIE

WIZYTA STUDYJNA W NOWYM WIŚNICZU I STARYM SĄCZU

Z URZĘDU...

200 LAT SZKOŁY W SICHOWIE DUŻYM

W dniu 30 listopada br., w Staro-
stwie Powiatowym w Staszowie odbyły 
się połączone posiedzenia Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Pierwsze posiedzenie prowadził staro-
sta staszowski Michał Skotnicki. 

Komendant	 powiatowy	 PSP	 mł.	
bryg.	 Rafał	Gajewicz	 i	 zastępca	 ko-
mendanta	 powiatowego	 policji	 w	
Staszowie	 podkom.	 Jacek	 Rozczy-
pała	przedstawili	 informacje	o	przy-
gotowaniu	 służb	 powiatowych	 do	
zbliżającego	 się	 okresu	 świąteczno	
-	 noworocznego,	 zabezpieczeniu	
imprez	 masowych	 oraz	 monitoro-
waniu	 handlu	 i	 używania	 środków	
pirotechnicznych.	 Obrady	 zakoń-
czono	 przedstawieniem	 propozycji	
do	 planu	 działania	 Komisji	 Bez-
pieczeństwa	 i	 Porządku	 na	 2017	

rok.	 Natomiast	 obrady	 Powiato-
wego	 Zespołu	 Zarządzania	 Kryzy-
sowego,	 prowadził	 szef	 tego	 Ze-
społu	 wicestarosta	 Tomasz	 Fąfara. 
Po	 przyjęciu	 porządku	 obrad	 oraz	
protokołu	z	poprzedniego	posiedze-
nia	 Zespołu,	 powiatowy	 lekarz	 we-
terynarii	 Zofia	 Słomka	 przedstawiła	
prezentację	 pt.	 ,,Afrykański	 pomór	
świń	ASF,	nakazy	i	zakazy	oraz	środ-
ki	podejmowane	przez	poszczególne	
służby	i	inspekcje	w	przypadku	wystą-
pienia	 choroby”.	 Przekaz	 informacji	
zakończono	 filmem	 zrealizowanym	
przez	 Państwowy	 Instytut	 Weteryna-
ryjny	 w	 Puławach.	 Następnie	 poin-

formowano	o	możliwościach	wspar-
cia	 osób	 starszych,	 bezdomnych	 i	
zagrożonych	 bezdomnością	 potrze-
bujących	 pomocy	 w	 okresie	 zimy	
oraz	o	przygotowaniu	służb	do	dzia-
łań	przeciwepidemicznych	w	okresie	
wzmożonych	zachorowań.	Posiedze-
nie	zakończono	przedstawieniem	in-
formacji	o	przygotowaniu	infrastruk-
tury	drogowej	na	okres	zimowy	oraz	
zebraniem	propozycji	do	planu	dzia-
łania	 PZZK	 na	 2017	 rok.	W	 posie-
dzeniu	wzięła	 udział	 kierownik	USC	
Elżbieta	Nowak	 i	 Jerzy	 Karwasiński,	
radny	Rady	Powiatu	Staszowskiego.

Aleksandra Stachniak

15 października br. odbyła się wizyta 
studyjna do Nowego Wiśnicza i Starego 
Sącza. Wyjazd 41-osobowej grupy odbył 
się w ramach „Programu Rewitalizacji 
Gminy Łubnice na lata 2016-2023”. 

Po	 spotkaniu	 dotyczącym	 rewita-
lizacji	 z	 przedstawicielami	władz	 sa-
morządowych	Miasta	 i	Gminy	Nowy	
Wiśnicz,	 które	 odbyło	 się	 w	 Ratuszu	
Miejskim,	grupa	udała	się	w	kierunku	
zamku,	mijając	piękną	Studnię	Miej-
ską,	 pamiętającą	 czasy	 lokacji	 mia-
sta.	Niewątpliwie	głównym	miejscem	
przyciągającym	uwagę	naszą	i	wielu	
turystów	w	Nowym	Wiśniczu	 był	 za-
mek	Kmitów	 i	Lubomirskich,	 jedno	z	
najcenniejszych	w	Polsce	dzieł	wcze-
snobarokowej	 architektury	 rezyden-
cjonalno	–	obronnej.	

Ostatnim	 punktem	 wizyty	 studyj-
nej	był	Stary	Sącz,	wyjątkowy	przede	
wszystkim	z	względu	na	swe	położe-
nie.	W	widłach	dwu	najpiękniejszych	
rzek	 górskich	 (Dunajec	 i	 Poprad),	 w	
„objęciach”	Beskidu	Sądeckiego	sta-
nowiącego	 wciąż	 jeszcze	 naturalną	
enklawę	przyrodniczo-kulturową	Kar-
pat.	 Największe	 wrażenie	 zrobił	 na	
nas	 Papieski	 ołtarz	 w	 Starym	 Sączu,	
przy	którym	papież	Jan	Paweł	II	prze-
wodniczył	mszy	 świętej	 oraz	 kanoni-
zował	św.	Kingę	podczas	wielkiej	uro-
czystości	na	 starosądeckich	błoniach	
pod	 Klasztorem	 Klarysek.	 Po	 wspól-
nym	obiedzie	udaliśmy	się	w	kierunku	
gminy	Łubnice.	

Aleksandra Stachniak

Oficjalne	 uroczystości	 poprze-
dziło	 odsłonięcie	 tablicy	 w	 hollu	
szkoły	 poświęconej	 200.	 rocznicy	
powstania	 placówki.	 Część	 oficjal-
ną	obchodów	rozpoczęto	od	wpro-
wadzenia	pocztów	sztandarowych	 i	
odegrania	hymnu	państwowego.	Po	
odczytaniu	 historii	 szkoły,	 począw-
szy	 od	 jej	 powstania	 w	 1816	 roku	
i	niełatwych	dziejów,	przyszedł	czas	
na	wręczenie	pamiątkowych	pucha-
rów	 i	 okolicznościowych	 medali.	
Następnie	 przedstawiono	 atrakcyj-

ny	 program	 artystyczny	 z	 udziałem	
wszystkich	grup	wiekowych	uczniów,	
a	także	nauczycieli.	Pod	koniec	uro-
czystości	 zaproszeni	goście	wręczyli	
dyr.	 Dorocie	 Karasińskiej-Kozłow-
skiej	 okolicznościowe	 grawertony,	
pisma	gratulacyjne	i	wiązanki	kwia-
tów.	 Wśród	 składających	 życzenia	
byla	 obecna	 wójt	 gminy	 Łubnice	
Anna	 Grajko	 i	 dyrektor	 Centrum	
Kultury	 w	 Łubnicach	 Aleksandra	
Stachniak.

Aleksandra Stachniak

Jubileusz 200-lecia w Zespole Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym, ob-
chodzono w dniu 28 października br. Obchody rozpoczęto od odprawienia mszy 
świętej koncelebrowanej w miejscowej kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy Diecezji Sandomier-
skiej ks. dr Edward Frankowski. 
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ROLNIK ROKU 2016

GĘSINA NA ŚW. MARCINA

Od prawej: Małgorzata i Piotr Stoliccy

Od lewej: Piotr Stolicki, starosta staszowski Michał Skotnicki i radny powiatowy Jerzy Chudy

Z ŻYCIA GMINY...

4 listopada br., podczas gali finało-
wej w Targach Kielce rozstrzygnięto ple-
biscyt Echa Dnia ,,Rolnik Roku 2016”. 
Zwycięzcą został Roman Popis z Obic w 
powiecie kieleckim, który jako nagrodę 
główną otrzymał agregat uprawowo-
-siewny Mamut AUSM 25, ufundowany 
przez P.U.P.H. DZIEKAN z Zielonki. 

Laureatami	z	terenu	powiatu	sta-
szowskiego	 zostali:	 I	miejsce	 -	 Piotr	
Stolicki	z	Łubnic,	II	miejsce	-	Elżbieta	
i	Janusz	Gałązkowie	z	Jabłonicy	i	III	
miejsce	-	Zygmunt	Stępień	z	Bukowej. 
Piotr	Stolicki,	 także	laureat	10	miej-
sca	 w	 województwie	 świętokrzy-
skim,	wraz	z	małżonką	Małgorzatą,	
prowadzi	 w	 Łubnicach	 gospodar-
stwo	ekologiczne.	Na	14	hektarach	
uprawia	 zboża,	 rośliny	 wysokobiał-
kowe	 i	 grykę,	 posiada	 także	 sad	
śliwowy	 i	 jabłoniowy.	 Hoduje	 kury	
nioski	 i	 króliki,	 prowadzi	 pasiekę.	 
W	 czasie	 rozstrzygnięcia	 plebiscytu	
uhonorowano	 także	 Koła	Gospodyń	
Wiejskich.	Z	terenu	powiatu	staszow-
skiego	I	miejsce	zajęło	,,Stowarzysze-
nie	na	Rzecz	Rozwoju	Wsi	Pliskowola”	
w	gminie	Osiek.	Podczas	gali	wręczo-
no	szereg	nagród	wśród	których	były,	
m.in.:	 kosiarki	 elektryczne,	 kosze	 z	
produktami	 Okręgowej	 Spółdzielni	
Mleczarskiej	 we	Włoszczowe,	 nawo-
zy	 Firmy	 EKODARPOL	 oraz	 zestawy	
do	 likierów	 i	 książki	 kucharskie. 
Laureatom	 z	 terenu	 powiatu	 sta-

szowskiego	 nagrody	 wręczali	 sta-
rosta	 staszowski	 Michał	 Skotnicki,	
członek	Zarządu	Powiatu	Jerzy	Chu-

dy	oraz	 radny	powiatowy	Zbigniew	
Wiącek.

Źródło: arch. Echa Dnia

Dawniej, 11 listopada, w dniu św. 
Marcina tradycją było spożywanie gę-
siny. Dla nas Polaków konieczne jest 
przywrócenie tego zwyczaju. Tym bar-
dziej, że jest to dzień Święta Niepod-
ległości, które zasługuje na specjalne 
wyróżnienie w każdym wymiarze, rów-
nież kulinarnym. 

Dobrym	 przykładem	 takiego	
zwyczaju	 są	 Stany	 Zjednoczone	
Ameryki,	 gdzie	 w	 Dniu	 Dziękczy-
nienia	 spożywa	 się	 pieczonego	 in-
dyka.	O	tradycji	spożywania	gęsiny	
w	dawnej	Polsce,	mówią	stare	przy-
słowia	„Na	świętego	Marcina	dobra	
gęsina”czy	 „Święto	 Marcina	 dużo	
gęsi	 zarzyna”.	Aby	mieszkańcy	 na-
szej	gminy	mogli	przypomnieć	sobie	
o	 tradycji	 spożywania	 gęsi,	 Stowa-
rzyszenie	 Inicjatyw	Ludzi	Aktywnych	
wraz	z	Centrum	Kultury	w	Łubnicach	
w	dniu	11	 listopada	br.	 zorganizo-

wało	spotkanie	przy	gąsce.	Uczest-
niczyło	w	nim	ok.	40	osób.	Była	de-
gustacja	i	dobra	zabawa	do	białego	

rana	!	Niechaj	stara	tradycja,	nową	
się	uczyni!

Aleksandra Stachniak
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

EDUKACJA

Wzruszające spotkanie po latach
W	listopadzie	bieżącego	 roku	mieliśmy	ogromny	za-

szczyt	gościć	w	murach	naszej	szkoły	absolwentów	z	rocz-
nika	1954	i	1955	oraz	ich	nauczycieli.	Impreza	odbyła	się	
z	inicjatywy	pań:	Reginy	Gromnej,	Danuty	Stawskiej	oraz	
Teresy	Krzystek.

Uroczystość	miała	bardzo	dostojny,	wzruszający,	a	jed-
nocześnie	 ciepły	 charakter.	 Absolwenci	 wspominali	 lata	
szkolne	i	składali	ogromne	podziękowania	na	ręce	swoich	
mentorów,	dzięki	doświadczeniu	i	wiedzy	których	stawiali	
czoła	różnym	kolejom	swojego	losu.	

Grono	 pedagogiczne	 reprezentowali:	 pan	 dyrek-
tor-	 Adolf	 Zielono,	 panie:	 Helena	 Murczkiewicz,	 Maria	
Krzystowska	 oraz	 Stanisława	 Dudek-Szczepanek,	 a	 tak-
że	państwo	Maria	 i	 Józef	Brodowie,	pedagodzy	również	
skierowali	cieple,	wzruszające	słowa	do	swoich	dawnych	
wychowanków.

Następnie	 uczniowie	 naszej	 szkoły,	 aby	 uprzyjemnić	
pobyt	gościom,	odegrali	przedstawienie,	co	 również	za-
owocowało	 wzruszeniami,	 wyrazami	 uznania	 i	 gratula-
cjami	dla	młodych,	uzdolnionych	aktorów.	 Po	 części	ar-
tystycznej	absolwenci	przeszli	do	swojej	sali	lekcyjnej,	aby	
przy	kawie	i	ciastku	odbyć	podróż	w	czasie.	Szczęśliwi	i	za-
dowoleni	 swoje	wielkie	 święto	 zakończyli	poczęstunkiem	
w	zajeździe	„Jasieńka”.

Życzymy	wszystkim	przybyłym	gościom	kolejnych	cie-
płych	i	wzruszających	spotkań	w	znakomitym	zdrowiu.	

Anna Nowakowska-Gromny

W świecie bajek…
Uczniowie	szkoły	w	Budziskach	8	listopada	wybrali	się	

na	wycieczkę	do	Europejskiego	Centrum	Bajki	im.	Kozioł-
ka	Matołka	w	Pacanowie.	Ten	nowoczesny	i	wielofunkcyjny	
obiekt	położony	w	iście	bajkowej	scenerii	już	od	początku	
przykuł	uwagę	dzieci.	Przewodniczka,	która	wcieliła	się	w	
postać	wróżki,	zabrała	maluchów	w	magiczną	podróż	do	
świata	bajek.	Przemierzając	kolejne	krainy	dzieci	czuły	się	
jakby	były	częścią	każdej	bajki.	Uczniowie	mieli	ponadto	
masę	zadań	do	wykonania	np.:	dopasowanie	bajkowych	
postaci	do	flag	państw,	z	których	pochodzą,	czołganie	się	
w	pniu	drzewa	i	wiele	innych	ciekawych	zgadywanek	po	

drodze,	co	sprawiło	że	było	to	dla	nich	bardziej	ciekawe	
i	pasjonujące	przeżycie.	W	sali	kinowej	maluchy	oglądały	
znane	 im	 kreskówki	 i	 cieszyły	 się,	 że	wszyscy	 bohatero-
wie	bajek	to	ich	dobrzy	znajomi.	Centrum	okala	ciekawy	
ogród	z	pięknie	zaaranżowaną	zielenią	i	altanami.	Dzieci	
również	i	tam	znalazły	dla	siebie	atrakcje.	

Uczniowie	 byli	 zachwyceni	 podróżą	 w	 świat	 bajek,	
ale	cóż	w	tym	dziwnego,	bo	któż	z	nas	nie	chciałby	choć	
na	chwilę	zatracić	się	w	cudownym,	beztroskim	świecie	,	
gdzie	dobro	wygrywa	ze	złem.

Anna Pawlik

Dzień Edukacji Narodowej
Niezwykłą	ucztę	dla	ducha	 zgotowali	 nauczycielom	 i	

pracownikom	PSP	w	Budziskach	uczniowie	klasy	VI	z	po-
mocą	kilku	młodszych	kolegów.	Z	okazji	Dnia	Edukacji	w	
szkole	odbył	się	prawdziwy	sąd	–	sąd	nad	książką.	Nie-
zwykłe	było	głębokie	i	prawdziwe	wcielanie	się	uczniów	w	
role:	sędziego,	prokuratora,	obrońcy,	oskarżonej	i	świad-
ków.	Wszyscy	byli	tak	autentyczni	w	tym	co	przedstawia-
li,	 że	 spektakl	 niemal	 natychmiast	 stał	 się	 interaktywny.	
Publiczność	żywo	reagowała	na	przedstawienie	i	od	po-
czątku	stała	się	jego	częścią.	Co	więcej,	po	przesłuchaniu	
świadków	 dyrektor	 Kazimierz	 Banaś	 zgłosił	 swoja	 chęć	
wystąpienia	przed	Wysokim	Sądem	w	obronie	książki.	Z	
pewnością	 to	wystąpienie	 nie	 pozostało	 bez	wpływu	 na	
wyrok	sądu,	który	brzmiał:	„Książka	jest	bardzo	ważnym	
elementem	naszego	życia,	książka	może	współistnieć	z	in-
nymi	środkami	przekazu,	wspierając	je	i	uzupełniając.	Z	
czytania	nie	można	zrezygnować!!!”.	

Tym	 optymistycznym	 akcentem	 zakończyła	 się	 wspa-
niała	 część	 artystyczna,	 za	 którą	 serdecznie	 dziękujemy	
naszym	uczniom.	Warto	dodać,	iż	doskonałym	dopełnie-
niem	 rozprawy	 sądowej	 były	 piosenki	 wykonane	 przez	
Elizę	 Kurowską	 –	 obrońcę.	Myślę,	 że	 taki	 obrońca,	 któ-
ry	przekonuje	zarówno	płomiennymi	przemowami,	 jak	 i	
pięknym	śpiewem	z	góry	skazany	jest	na	sukces…	i	niech	
tak	będzie.	

P.	S.	A	spotkania	z	prokuratorem-	Adrianem	Gradkow-
skim	nie	życzę	nikomu.

Anna Nowakowska – Gromny
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EDUKACJA

Mikołajki
Mikołajki	rozpoczęliśmy	w	PSP	w	Budziskach	5	grudnia	

2016r.	wyjazdem	do	kina	Helios	w	Kielcach.	Tam	podzie-
liliśmy	się	na	trzy	grupy	i	dzieci,	zgodnie	z	preferencjami,	
obejrzały	wybrany	film	spośród	trzech:	„	Trolle”,	„Fanta-
styczne	zwierzęta…”,	„Za	niebieskimi	drzwiami”.

Następnie	 wszyscy	 bardzo	 zadowoleni	 ze	 swoich	
wyborów	oddali	 się	w	wir	 zakupów	w	galerii	 Echo.	Dla	
jednych	spełnieniem	marzeń	był	Mc	Donald,	dla	 innych	
jeszcze	 inne	miejsca.	 Usatysfakcjonowani	 wróciliśmy	 na	
godzinę	16.00	do	Budzisk.

Myślę,	że	nasze	dzieci	były	wyjątkowo	grzeczne	w	mija-
jącym	roku,	ponieważ	kolejnego	dnia	–	6	grudnia	2016r.	
odwiedził	naszą	szkołę	Święty	Mikołaj.	Gorąco	powitany	
przez	uczniów	 i	nauczycieli,	a	nawet	 rodziców	w	blasku	
fleszy	rozdawał	wszystkim	prezenty.	Niektórzy	musieli	po-
wiedzieć	wiersze,	inni	usiąść	na	kolanie,	a	jeszcze	inni	ca-
łować	Mikołaja	w	brodę.	Sądząc	po	minach	wszyscy	byli	
bardzo	zadowoleni.

Drogi	Mikołaju,	dziękujemy	za	to,	że	nas	odwiedziłeś	i	
liczymy	na	Ciebie	również	za	rok.

Anna Nowakowska – Gromny

Ślubujemy!
Trzeciego	listopada	2016	r.	o	godzinie	11.00	w	obec-

ności	zaproszonych	gości,	rodziców,	uczniów	i	nauczycieli	
pierwszoklasiści	 zostali	pasowani	na	uczniów	PSP	w	Bu-
dziskach.

Z	pomocą	 starszych	 kolegów	 z	 klas	 II,	 VI	 i	 IV	malu-
chy	 starały	 się	 dzielnie	 udowodnić	 zgromadzonym,	 iż	
zasługują	na	miano	pełnoprawnych	uczniów.	Pokonując	
liczne	przeszkody,	rozwiązując	trudne	zadania,	śpiewa-
jąc	przy	 tym	radośnie,	otoczeni	piękną	scenografią,	w	
serdeczniej	atmosferze	i	pod	opieką	swojej	wychowaw-
czyni	 -pani	 Beaty	 Szczęsnej	 dzieci	 wygłosiły	 wreszcie	
uroczyście	słowa	ślubowania.	Z	tej	doniosłej	okazji	ser-
deczne	życzenia	dla	pierwszoklasistów	popłynęły	 z	ust	
Anny	Grajko	 –	wójta	gminy	 Łubnice,	dyrektora	 szkoły	
oraz	wychowawcy.	Dumni	 rodzice	wręczyli	 pociechom	
pamiątkowe	upominki.	

Następnego	 dnia	 dzielna	 gromadka	 wraz	 z	 panią	
Beatą	 Szczęsną	 posadziła	 drzewko	 na	 terenie	 placu	
szkolnego.

Wszyscy	mamy	głęboka	nadzieję,	że	nasi	mali	przy-
jaciele	będą	się	czuć	doskonale	w	murach	tej	szkoły.	Ży-
czymy	im,	aby	w	starszych	kolegach	mieli	zawsze	opar-
cie,	a	przekazywana	im	wiedza	korzystnie	wpłynęła	na	
ich	rozwój	i	była	przydatna	w	przyszłości.

Anna Nowakowska – Gromny

„Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, 
bieg historii, pokoleń przemijanie…”

Dnia	9	listopada	bieżącego	roku	w	Publicznej	Szkole	
Podstawowej	w	Budziskach	miała	miejsce	piękna	lekcja	
historii	z	okazji	98	rocznicy	Odzyskania	Niepodległości.	

W	 uroczystości	 brali	 udział	 uczniowie	 kla-
sy	 VI,	 którzy	 pod	 przewodnictwem	 pani	 Anny	 Ka-
lity	 ukazali	 swoim	 młodszym	 kolegom	 i	 kole-
żankom	 dzieje	 Polski.	 Posługując	 się	 wierszami	 
i	pieśniami	przedstawili	krętą,	krwawą	i	wyboistą	dro-
gę	 do	 odzyskania	 niepodległości	 narodu	 polskiego.	
Swoimi	 artystycznymi	 umiejętnościami	 poruszyli	 serca	
wszystkich	 zgromadzonych.	 Oznaki	 wzruszenia	 były	
dowodem	na	zrozumienie	historii,	wdzięczność	ówcze-
snemu	pokoleniu,	za	walkę	i	poświęcenie	ku	ratowaniu	

Ojczyzny.	Dzięki	bohaterstwu	naszych	przodków,	Polska	
oswobodziła	się	z	kajdan	niewoli	 i	powstała	ze	zglisz-
czy.	Niezwykły	nastrój	 stworzony	między	 innymi	dzięki	
dekoracjom,	 pomógł	 przenieść	 się	 do	 dramatycznych	
chwil,	które	zostały	wpisane	w	polską	historię.

Na	 koniec	 dyrektor	 Kazimierz	 Banaś	wygłosił	 kilka	
słów	 do	 naszej	 młodzieży	 szkolnej.	 Jego	 wystąpienie	
miało	 na	 celu	 wyjaśnienie	 młodym	 ludziom	 zawiłych	
wydarzeń	historycznych.

Akademia	odbyła	się	po	to,	abyśmy	pamiętali,	że	„	
Ojczyzna	 to	dobro	najwyższe	 i	 trzeba	 je	ciągle	umac-
niać	i	stać	na	jej	straży”.	

Anna Kalita



11NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

EDUKACJA

Z wizytą u Koziołka Matołka
We	wrześniu	dzieci	z	naszego	oddziału	przedszkolne-

go	odwiedziły	Europejskie	Centrum	Bajki	w	Pacanowie.	W	
drzwiach	powitała	nas	pani	w	czarodziesjkiej	garderobie,	
która	wyglądała	jak	bajkowa	wróżka.	Dzieci	przechodziły	
przez	mysią	norkę,	by	wejść	w	czarodziejski	świat	bajek.	
Zwiedziliśmy	cały	świat	zaczarowanym	pociągiem.	Oka-
zało	się,	że	z	dworca	kolejowego	w	Pacanowie,	z	którego	
porwał	nas	Koziołek	Matołek	dojechaliśmy	do	magiczne-
go	ogrodu,	gdzie	dzieci	wyruszyły	na	spotkanie	z	posta-
ciami	z	różnych	bajek.	Pośród	kwiatów	szukały	skrzatów,	
Calineczki	i	Bzowej	Babuleńki.	Konwalie	szeptały	do	uszu	
wszystkich	 dzieci	 przepiękne	 bajki.	 Przedszkolaki	 miały	
również	okazje	zapoznać	się	z	bajkami	polskimi	i	legen-
dami	 świętokrzyskimi.	 Wszystkich	 zachwycił	 też	 piękny	
ogród	 i	 plac	 zabaw,	na	którym	dzieci	aktywnie	 spędziły	
czas.

Barbara Kostera

„Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”
W	dniu	8	października	2016	r.	uczniowie	klasy	pierw-

szej	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Gacach	Słupieckich	
uczestniczyli	 w	 organizowanej	 przez	 Echo	 Dnia	 akcji:	
„Pierwszaki	–	zdrowo	i	bezpiecznie	do	szkoły.”	Dzieci	do-
wiedziały	się	jak	zdrowo	się	odżywiać	i	unikać	wszelkich	
zagrożeń,	a	także	co	robić	i	jak	się	zachować,	gdy	do	nich	
dojdzie.

Spotkanie	 zorganizowane	 zostało	 w	 Staszowskim	
Ośrodku	Kultury.	Na	pierwszaków	czekali	 strażacy,	poli-
cjanci,	lekarze	no	i	oczywiście	jeż	Edek	–	ulubieniec	i	ma-
skotka	wszystkich	pierwszaków.	Podczas	świetnej	zabawy	
Edek	co	chwila	wpadał	w	poważne	kłopoty	 i	za	każdym	
razem	z	pomocą	 spieszyli	mu	 ratownicy,	 którzy	pokazy-
wali	i	uczyli	co	w	takich	sytuacjach	należy	robić.	Lekarze	
uświadamiali	 dzieci	 i	 Edka,	 że	 nigdy	 nie	wolno	 jeść	 na	
śniadanie	słodyczy.	Staszowscy	strażacy	dali	pokaz	akcji	
gaśniczej	 oraz	 sprzętu	 strażackiego,	 a	 policjanci	 opo-
wiadali	o	tym,	jak	bezpiecznie	poruszać	się	po	drogach,	
a	 w	 szczególności	 wieczorem.	 Policjanci	 przypomnieli	 o	
konieczności	 noszenia	 odblasków.	 Na	 koniec	 odbył	 się	
konkurs	wiedzy,	nad	którym	czuwał	jeż	Edek.	Naszą	klasę	
reprezentował	Bartek	Walęzak,	który	rewelacyjnie	odpo-
wiedział	na	trudne	pytanie.

Na	zakończenie	wszystkie	pierwszaki	zaśpiewały	pio-
senkę	o	bezpieczeństwie,	a	później	odbyła	się	sesja	foto-
graficzna.	Zdjęcia	pierwszaków	ukazały	się	w	specjalnym	
dodatku	Echa	Dnia	i	na	stronie	internetowej.	Zachęcamy	
do	głosowania	na	naszą	klasę.

Akcja	„Pierwszaki”	to	świetna	i	pożyteczna	impreza,	a	
zarazem	wspaniała	zabawa	dla	najmłodszych	uczniów.

Jolanta Cepil

STRACH SIĘ BAĆ, CZYLI... DUCHY, DUSZKI I CZA-
ROWNICE W NASZEJ SZKOLE

28	października	2016	 r.	w	Publicznej	Szkole	Podsta-
wowej	w	Gacach	Słupieckich	miała	miejsce	zabawa	zwią-
zana	ze	zwyczajem	obchodzonym	w	krajach	anglosaskich	
zwana	HALLOWEEN.	Najpierw	Pani	Katarzyna	Morawska	
wyjaśniła	 uczniom,	 skąd	 wziął	 się	 w	 niektórych	 krajach	
ten	 zwyczaj.	 Następnie	 uczniowie	 przebrani	 w	 ciekawe	
stroje	duchów	 i	 czarodziejek,	wróżek	 i	wampirów	 rywa-
lizowali	 w	 rozmaitych	 strrrrrasznychchchch....	 konkuren-
cjach	"Naj",	np.:	na	najgłośniejszy	krzyk,	najstraszniejszy	
śmiech,	najgłupszą	minę,	najbardziej	zwariowany	taniec	z	
miotłą.	Jury	wybrało	też	najlepsze	stroje	halloweenowe,	a	
także	najładniejszy	rysunek	dyni	wykonywany	z	zamknię-
tymi	oczami	i	najtrwalszą	mumię	z	papieru	toaletowego.	
Zwycięzcy	otrzymali	smaczne	nagrody.	Warto	dodać,	że	z	
inicjatywą	zorganizowania	takiej	zabawy	wystąpiła	Rada	
Samorządu	Szkolnego.

Renata Domagała

"Bezpieczeństwo na piątkę"
9	listopada	2016	roku	w	komendzie	w	Staszowie,	od-

był	się	X	Etap	Wojewódzkiego	Konkursu	"Bezpieczeństwo	
na	piątkę"	na	szczeblu	powiatowym.	Konkurs	ma	na	celu	
sprawdzenie,	ale	 i	utrwalenie	 zdobytej	wiedzy	 z	 zakresu	
bezpieczeństwa	w	ruchu	drogowym	oraz	bezpiecznego	i	
rozważnego	spędzania	wolnego	czasu.	Naszą	szkołę	re-
prezentowały	 uczennice	 klasy	V	 (Imiołek	Daria,	Krokosz	
Justyna,	 Rogowska	 Anita).	 W	 rywalizacji	 uczestniczyło	
dwanaście	szkół	z	terenu	naszego	powiatu.	Konkurs	roz-
począł	się	od	rozwiązywania	testu	składającego	się	z	25	
pytań,	 dotyczący	 bezpieczeństwa	 w	 ruchu	 drogowym,	
pierwszej	pomocy	oraz	bezpieczeństwa	osobistego.

Kolejny	 etap	 to	 ćwiczenia	 praktyczne	 z	 udzielania	
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pierwszej	 pomocy	 przedmedycznej,	 z	 którym	 najmłodsi	
poradzili	sobie	znakomicie.

W	 dalszej	 części	 komisja	 oceniła	 prace	 plastyczne	
3-osobowych	 zespołów	 piątoklasistów.	 Drużyna	 naszej	
szkoły	ostatecznie	 zajęła	wysokie	4	miejsce	w	 klasyfika-
cji	 ogólnej	 za	 szkołami:	Nr	 1	 ze	 Staszowa,	 Smerdyny	 i	
Ruszczy.	Zwyciężyła	także	w	części	testu	dotyczącego	bez-
pieczeństwa	w	ruchu	drogowym,	pierwszej	pomocy	i	bez-
pieczeństwa	osobistego.	Gratulujemy	drużynie	wysokiego	
miejsca.

Andrzej Piórecki

ALE CYRK!!!
24	 listopada	 gościliśmy	 w	 naszej	 szkole	 mini	 grupę	

cyrkową.	Przedstawiła	ona	brawurowe	widowisko,	na	któ-
re	składały	się:	jazda	akrobatyczna	na	jednokołowych	ro-
werach	różnej	wysokości,	żonglerka,	sztuczki	iluzjonistycz-
ne.	Do	zabawy	włączane	były	 również	dzieci,	które	pod	
kierunkiem	 artystów	 cyrkowych	 stawiały	 pierwsze,	 nie-
śmiałe	kroki	na	arenie.	I	chociaż	nie	wszystkim	udało	się	
wsiąść	na	jednokołowy	rower,	nie	mówiąc	już	o	jeździe	na	
nim,	to	radości	i	śmiechu	było	wiele.	Niektórzy	uczniowie	
wykazali	się	sprawnością,	pomysłowością,	a	także	dużym	
poczuciem	humoru.	Odważniejsi	mogli	również	dotknąć	
żywego	węża	i	przekonać	się,	że	jest	on	w	gruncie	rzeczy	
bardzo	miłym	zwierzątkiem.	Pokaz	 cyrkowy	podobał	 się	
bardzo,	młoda	publiczność	nagrodziła	artystów	gromkimi	
brawami.	

Renata Domagała

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Są	takie	daty	w	historii	ojczyzny,	których	się	nie	zapo-

mina.	Taką	datą	w	historii	naszej	Ojczyzny	 jest	11	 listo-
pada	-	rocznica	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę.	
W	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Gacach	Słupieckich	
z	 tej	 okazji	 uczniowie	 klasy	 czwartej	 przygotowali	 aka-
demię	poświęconą	drodze	Polaków	do	Niepodległej.	W	
czasie	uroczystości	dzieci	śpiewały	pieśni	patriotyczne,	re-
cytowały	wiersze,	 przypomniały	 postacie	 bohaterów	 na-
rodowych.	 Akademia	miała	 bardzo	 uroczysty	 charakter,	
który	uwydatniony	został	dekoracją	w	biało	-	czerwonych	
barwach.	

Renata Domagała

Przegląd artystyczny "Pięknie żyć"
Dnia	22	listopada	przedszkolaki	brały	udział	w	przeglą-

dzie	artystycznym.	Tematem	przeglądu	dla	przedszkolaków	
były:	prezentacje	wokalne,	recytatorskie	i	plastyczne.	

Nasze	dzieci	wspaniale	spisały	się	we	wszystkich	zmaga-
niach.	W	konkursie	plastycznym	Nikola	Adamczyk	zdobyła	
I	miejsce,	a	Michał	Krupa	II.	W	recytacji	I	miejsce	zdobyła	
Malwinka	Chrabąszcz,	natomiast	Julia	Nowak	zajęła	miej-
sce	III.	W	konkursie	wokalnym	III	miejsce	zdobyła	Antosia	
Staworzyńska.	Wszystkie	dzieci	zasłużyły	na	duże	gratulacje	
i	wyrazy	uznania	za	trud,	odwagę	i	zaangażowanie.

Barbara Kostera

Szczęście, sukces , a może pieniądze……
24	 listopada	 2016	 r.	 w	 naszej	 szkole	 uczniowie	 ba-

wili	się	na	tradycyjnych	andrzejkach.	Taneczne	rytmy	nie	
pozwoliły	stać	bezczynnie	ani	maluchom,	ani	najstarszym	
uczniom.	Wszystkie	 nogi	 rwały	 się	 do	 tańca.	 Uczniowie	
brali	udział	w	wesołych	konkursach	z	nagrodami.	Musieli	
wykazać	 się	 sprytem,	 humorem	 i	 odwagą.	 Z	 konkursa-
mi	 świetnie	poradziły	 sobie	 nawet	 te	 najmłodsze	dzieci.	
Nie	obyło	 się	 też	bez	andrzejkowych	wróżb,	które	 starsi	
traktowali	z	przymrużeniem	oka,	a	młodsi	na	poważnie.	
Mimo	 różnych	 przepowiedni	 nikt	 się	 nie	 smucił	 i	 nawet	
wywróżona	jedynka	nie	zraziła	dzieci	do	dalszej	zabawy.	
Podczas	imprezy	rodzice	przygotowali	swoim	pociechom	
słodki	poczęstunek.	Uczniowie	nie	czuli	zmęczenia	i	chęt-
nie	bawiliby	się	do	późnego	wieczora.	Muszą	jednak	po-
czekać	do	następnej	zabawy.

Andrzej Piórecki

PIĘKNIE ŻYĆ
Od	wielu	 już	 lat	 uczniowie	 Publicznej	 Szkoły	 Podsta-

wowej	 w	 Gacach	 Słupieckich	 biorą	 udział	 w	 Konkursie	
"Pięknie	 Żyć...".	 Przygotowują	 się	 do	 niego	 pod	 kierun-
kiem	 nauczycieli.	 Najpierw	 jest	 szukanie	 wierszy,	 pio-
senek,	 pomysłów,	 a	 potem	mozolne	 próby,	 aż	 wreszcie	
nadchodzi	dzień	prezentacji	na	deskach	Centrum	Kultury	
w	Łubnicach.	Nie	inaczej	było	i	w	tym	roku.	Konkurs	"Pięk-
nie	Żyć..."	dla	szkół	podstawowych	odbywał	się	przez	trzy	
dni	od	21	do	23	listopada.	Z	naszej	szkoły	wzięło	w	nim	
udział	23	uczniów.	Dzieci	brały	udział	w	konkursie	pla-
stycznym,	 konkursie	 piosenki,	 recytatorskim	 i	 konkursie	
wiedzy	o	bezpieczeństwie	w	ruchu	drogowym.	

Drugą	kategorię	wiekową	prezentowali	uczniowie	kla-
sy	drugiej	i	trzeciej.

EDUKACJA
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Klasa	III	-	opiekun	pani	Zofia	Gil
Katarzyna	Czajka	-	piosenka,	praca	plastyczna
Magdalena	Tarnowska	-	wiersz
Ignacy	Dalczyński	-	konkurs	wiedzy	
Nathaniel	Zieliński	-	piosenka	
Anna	Suchorowska	-	konkurs	wiedzy
Klasa	II	-	opiekun	pani	Agnieszka	Cyranowska
Zuzanna	Klimczak	-	piosenka
Nikodem	Kieras	-	piosenka
Julia	Żak	-	wiersz
Karolina	Rosicka	-	wiersz
Magdalena	Kawa	-	praca	plastyczna
Nikola	Kozioł	-	praca	plastyczna
Wojciech	Zeliaś	-	konkurs	o	bezpieczeństwie

Trzecią	kategorię	wiekową	prezentowali	uczniowie	klas	
IV	-	VI.	Do	konkursu	recytatorskiego,	piosenki	i	plastycz-
nego	uczniowie	przygotowywali	się	pod	opieką	pani	Re-
naty	Domagały,	a	do	konkursu	wiedzy	o	bezpieczeństwie	
przygotowywał	uczniów	pan	Andrzej	Piórecki.	Szkołę	re-
prezentowali	uczniowie:

Piosenka:	Wiersz	:	
Karolina	Grochowska	-	kl.	V	Aleksandra	Tarnowska	-	kl.	IV
Wiktoria	Kozioł	-	kl.	IV	Daria	Imiołek	-	kl.	V
Julia	Zeliaś	-	kl.	IV	Agata	Wójtowicz	-	kl.	VI

Ta	symboliczna	chwila	przyjęcia	w	poczet	uczniów	z	pew-
nością	na	długo	pozostanie	w	pamięci	pierwszaków	i	ich	
rodziców.

Rysunek	Konkurs	wiedzy:
Izabela	Pyrz	-	kl.	IV	Jakub	Adamczyk	-	kl.	IV	
Łukasz	Chrabąszcz	-	kl.	V	Justyna	Krokosz	-	kl.	V	
Wiktoria	Nowak	-	kl.	VI	Partycja	Piotrowska	-	kl.	VI	

Wszyscy	uczestnicy	pięknie	się	zaprezentowali.	Ich	wy-
stępy	 spotkały	 się	 z	 gromkimi	 brawami.	Wśród	naszych	
uczniów	znaleźli	się	laureaci:
Zuzanna	Klimczak	-	II	miejsce	w	piosence
Magdalena	Kawa	-	II	miejsce	w	konkursie	plastycznym
Wiktoria	Nowak	-	II	miejsce	w	konkursie	plastycznym
Izabela	Pyrz	-	III	miejsce	w	konkursie	plastycznym
Jakub	Adamczyk	-	I	miejsce	w	konkursie	wiedzy
Ignacy	Dalczyński	-	II	miejsce	w	konkursie	wiedzy
Justyna	Krokosz	-	III	miejsce	w	konkursie	wiedzy
Nathaniel	Zieliński	-	wyróżnienie	w	konkursie	piosenki

Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	dyplomy	 i	słodki	poczę-
stunek.	Laureaci	otrzymali	piękne	nagrody	rzeczowe.

Agnieszka Cyranowska, Renata Domagała 

Z życia pierwszaka…
W	ostatnim	dniu	listopada	2016	r.,	wzorem	lat	ubie-

głych,	 w	 Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	 w	Gacach	 Słu-
pieckich	odbyło	się	uroczyste	ślubowanie	klasy	pierwszej.	

W	pierwszej	części	uroczystości	uczniowie	klasy	pierw-
szej	 przedstawili	 program	 artystyczny,	 w	 którym	 pokazali	
swoje	 zdolności	 aktorskie,	 recytatorskie	 i	 wokalne.	 Recy-
towali	wierszyki,	śpiewali	piosenki	 i	zaprezentowali	 insce-
nizację	na	podstawie	utworu	H.	Łochockiej	„Jak	wróbelek	
Elemelek	w	szkole	uczył	się	 literek”.	Najważniejszym	mo-
mentem	uroczystości	było	złożenie	przez	uczniów	przysięgi:	
„…..być	dobrym	uczniem	i	kolegą,	przynosić	chlubę	rodzi-
com	 i	 szkole…”.	Następnie	 dyrektor	 szkoły	 Teresa	 Bigos	
wielkim	ołówkiem	dokonała	symbolicznego	aktu	pasowa-
nia	na	ucznia:	….pasuję	Cię	na	ucznia	klasy	pierwszej”.

W	 dalszej	 części	 uroczystości,	 przewodnicząca	 samo-
rządu	szkolnego	Izabela	Pyrz	zapewniła	pierwszaczków,	że	
zawsze	mogą	 liczyć	na	wsparcie	 i	 pomoc	 ze	 strony	 star-
szych	kolegów	i	koleżanek.	Na	zakończenie	kilka	ciepłych	
słów	 skierowała	 do	 pierwszaków	 i	 ich	 rodziców	 dyrektor	
szkoły,	 która	 zapewniła,	 że	 w	 naszej	 szkole	 dzieci	 będą	
miały	zapewnione	bardzo	dobre	warunki	do	zdobywania	
wiedzy,	rozwijania	zainteresowań	i	nawiązywania	przyjaź-
ni.	A	uczniom	życzyła	wielu	sukcesów	w	nauce	i	radości	ze	
zdobywania	wiadomości.	Wręczyła	im	również	ważny	dla	
nich	dokument-	legitymację	szkolną.

Na	zakończenie	uroczystości	rodzice	podarowali	swoim	
pociechom	wielkie	rogi	obfitości	pełne	łakoci	i	słodyczy.	A	
potem	były	już	zdjęcia,	radość	i	uśmiechy	pierwszaków.

Jolanta Cepil

BLIŻEJ KULTURY
Okres	jesienny	był	dla	naszych	uczniów	pełen	kultural-

nych	doznań.	Miłymi	epizodami	w	codziennych	obowiąz-
kach	szkolnych	były	wyjazdy	do	kina,	teatru	i	muzeum.	

Kinowe wrażenia 
Już	na	początku	roku	szkolnego	uczniowie	klas	młod-

szych	 byli	 w	 kinie	 „Impresja”	w	 Połańcu	 na	wzruszającej	
opowieści	 o	 smoku,	 który	 zaopiekował	 się	 chłopcem	 po	
tragicznej	śmierci	rodziców,	a	zarazem	stał	się	jego	przyja-
cielem.	Film	„Mój	przyjaciel	–	smok”	w	wersji	3D	pozwolił	
stać	się	dzieciom	naocznymi	świadkami	tej	przyjaźni,	miło-
ści	i	poświęcenia.	Wzruszająca	historia	chłopca	wychowa-
nego	w	puszczy	wśród	dzikich	zwierząt	zaciekawiła	małych	
widzów.	

Uczniowie	 klas	 IV	 -	 VI	 z	 naszej	 szkoły	 wybrali	 się	 do	
kina	 Impresja	w	Połańcu	na	 film	 "Za	niebieskimi	drzwia-
mi"	w	reżyserii	Mariusza	Paleja.	Ten	nowy	film	polski	kie-
rowany	do	młodego	widza	był	wyświetlany	z	okazji	miko-
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łajek.	Jest	 to	adaptacja	powieści	Marcina	Szczygielskiego	
z	2009	r.	Trudno	powiedzieć,	że	ten	film	bawi,	bo	nie	ta-
kie	 jest	 jego	zadanie.	Ale	mimo	 trudnych	 tematów,	które	
podejmuje,	 dzieci	 na	 seansie	 się	 nie	nudziły.	 Film	 im	 się	
podobał.	Sprawnie	poprowadzona	narracja,	piękne	zdję-
cia,	 interesujące	 plenery	 i	 wytworzone	 dla	 potrzeb	 filmu	
światy	 fantastyczne	przypadły	 do	gustu	młodym	widzom.	
Zainteresowała	uczniów	 tematyka,	 którą	 film	poruszał.	A	
nie	należy	ona	do	łatwych.	Reżyser	nie	pokazuje,	że	świat	
jest	dokonał,	że	dzieci	powinny	przeżywać	tylko	szczęśliwe	
chwile.	Przeciwnie,	mówi,	że	mniejsze	i	większe	tragedie	są	
częścią	życia,	czy	tego	chcemy,	czy	też	nie.	Widzowie	od-
krywają	tę	prawdę,	śledząc	losy	głównego	bohatera,	który	
stopniowo	doświadcza,	że	nic	w	życiu	nie	jest	dane	raz	na	
zawsze.	Rozmowy	z	uczniami	po	obejrzeniu	tego	dzieła	fil-
mowego	są	tego	najlepszym	dowodem.	"Warto	było	obej-
rzeć	Za	niebieskimi	drzwiami".	"Proszę	pani,	czy	tak	bywa	
naprawdę?"	"Czy	w	śpiączce	coś	się	śni?	"Tak	łatwo	stracić	
wszystko"	-	to	tylko	niektóre	refleksje	dzieci	po	obejrzeniu	
filmu.	Tak...	Warto	było	obejrzeć	ten	film.	Tak,	czasami	w	
życiu	tak	bywa.	A	co	człowiek	śni	będąc	w	śpiączce,	to	tego	
nie	wie	nikt.	Łatwo	też	stracić	wszystko	w	jednej	chwili.	Ale	
to	właśnie	jest	życie	i	dobrze,	że	młodzi	widzowie	odkryli	tę	
prawdę,	oglądając	film	Za	niebieskimi	drzwiami.

Patrz w serce
	Kolejnym	miłym	wspomnieniem	klas	I	-	III	oraz	przed-

szkolaków	była	wycieczka	do	Kielc,	na	spektakl	pt.	„O	ryce-
rzu	Pryszczycerzu	i	królewnie	Pięknotce”	w	teatrze	„Kubuś”.	
Dzięki	przedstawieniu	uczniowie	zrozumieli,	że	nie	jest	waż-
ne	to,	co	na	zewnątrz,	ale	ważne	jest	to,	co	w	sercu.	Dzie-
ci	nie	tylko	obejrzały	przedstawienie	kukiełkowe,	ale	także	
uczestniczyły	w	warsztatach	teatralnych,	gdzie	za	kulisami	
poznały	pracę	aktorów,	 rozpoznawały	 rodzaje	 lalek	 i	 zo-
baczyły	jak	wygląda	przygotowanie	spektaklu	teatralnego.	
Chętnie	mierzyły	stroje	i	zachwycały	się	barwnymi	postacia-
mi	zwierząt,	królów,	księżniczek	i	czarownic.	

Kolejne	edukacyjne	wyjazdy	planujemy	w	drugim	półro-
czu.	Do	organizacji	tego	typu	wycieczek	zmotywowała	nas	
100%	frekwencja	uczniów,	co	świadczy	o	zainteresowaniu	
kulturą	i	potrzebą	uczestnictwa	w	niej.

Gil Zofia, Domagała Renata, Kostera Barbara

Popisy wokalne przedszkolaków
1	grudnia	odbyło	się	spotkanie	z	rodzicami	wszystkich	

przedszkolaków.	Głównym	 celem	było	 omówienie	 postę-
pów	 dzieci.	W	 ziązku	 z	 tym,	 że	 przybyli	 wszyscy	 rodzice	
dzieci	zaśpiewały	im	piosenki,	których	nauczył	się	w	przed-
szkolu	w	bieżącym	roku	szkolnym.	Dzieci	były	szczęśliwe,	
że	mogły	zaprezentować	się	rodzicom,	a	rodzice	wielkimi	
brawami	nagrodzili	wysiłek	swoich	dzieci.

Barbara Kostera

Wizyta Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj lasem wędruje w okna zagląda i nasłuchu-

je
Gwiazdką w okna świeci – gdzie są grzeczne dzieci???
O każdym grzecznym dziecku pamięta Mikołaj Święty.

Co za radość będzie, gdy do nas przybędzie…

Tradycja	obdarowywania	 się	prezentami	w	dniu	 imie-
nin	Świętego	Mikołaja	na	stałe	wpisała	się	w	naszą	szkolną	
tradycję.	Dzień	6	grudnia	jest	zawsze	długo	oczekiwany	i	
przynosi	wiele	radości,	uśmiechów	i	......niepewności	-	Czy	
dla	mnie	Mikołaj	też	będzie	miał	prezent?

	Święty	Mikołaj	w	tym	roku	przyjechał	do	nas	dorożką.	
Cóż,	Pani	Zima	poskąpiła	śniegu.	Świętego	Mikołaja	już	w	
bramie	szkolnej	witali	rodzice	ze	swymi	pociechami.	Dzieci	
z	niecierpliwością	oczekiwały	Mikołaja	na	sali	gimnastycz-
nej,	chciały	go	godnie	przywitać.	

	Dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	oraz	uczniowie	z	klas	
I-III	zaśpiewali	Mikołajowi	piosenki,	wyrecytowali	wierszyki.	
Pierwszaki	przygotowały	również	portrety	Świętego	Mikoła-
ja.	Wszyscy	z	niecierpliwością	oczekiwali	na	prezenty.	Nikt	
nie	został	pominięty,	Święty	pamiętał	o	wszystkich.	Po	otrzy-
maniu	prezentów	rozpoczęło	się	gorączkowe	sprawdzanie	
ich	zawartości.	Po	uśmiechniętych	buziach	można	było	się	
domyślać,	że	Mikołaj	trafił	z	podarunkami.

	 Nie	 zapomniał	 również	 o	 starszych	 uczniach	 naszej	
szkoły.	Także	i	dla	nich	znalazły	się	prezenty	w	worku	Świę-
tego	Mikołaja.	Na	zakończenie	wizyty	dzieci	poprosiły	Mi-
kołaja	do	pamiątkowego	zdjęcia.	

	A	co	najważniejsze	–	Mikołajki	rozpoczynają	czas	ocze-
kiwania	na	najmilsze	święta	w	roku,	czas	choinki,	kolędy,	
śniegu,	 żłóbka…	 A	 więc	 wszyscy	 czekamy	 już	 teraz	 na	
Święta	Bożego	Narodzenia.	Wesołych	Świąt!!!

Agnieszka Cyranowska
Zabawki naszych dziadków

Kolejnym	 punktem	 naszej	 wycieczki	 było	 zwiedzanie	
Muzeum	 Zabawek	 w	 Kielcach.	 Uczniowie	 z	 zaintereso-
waniem	oglądali	zabawki,	którymi	bawili	się	dziadkowie	i	
pradziadkowie.	Podobało	się	im	to,	że	mogli	się	niektórymi	
pobawić.

Słodkie co nieco
	Końcowy	etap	wycieczki	też	należał	do	przyjemnych.	W	

„Aptece	Wyobraźni”	wszyscy	poznali	ręczny	wyrób	karmelu	
o	bogatych	smakach.	Każdy	zrobił	sobie	pysznego	lizaka,	a	
w	nagrodę	otrzymał	karmelkowe	cukierki	i	dyplom.	
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Jesteśmy w kinie i na wystawie
Każda	wycieczka	odpowiednio	zaplanowana	i	zorga-

nizowana	stwarza	doskonałą	okazję	do	wyzwalania	wie-
lostronnej	aktywności	dzieci,	dostarcza	nowych	doświad-
czeń,	wzbudza	 ich	ciekawość	poznawczą,	stwarza	 liczne	
sytuacje	wychowawcze	w	tym	również	 te,	które	sprzyjają	
kształtowaniu	pozytywnych	relacji	miedzy	dziećmi.	

	W	dniu	26	października	br.	uczniowie	 i	dzieci	z	od-
działów	przedszkolnych	w	Łubnicach	pod	opieką	wycho-
wawczyń	wybrały	się	do	kina	„Impresja”	w	Połańcu	na	film	
animowany	pt.	„	Sekretne	życie	zwierzaków	domowych”,	
który	uczy	dzieci	empatii,	wrażliwości	i	troskliwości,	a	także	
odpowiedzialności	w	relacjach	ze	zwierzętami.	Uczniowie	
zostali	 również	zaproszeni	do	obejrzenia	wystawy	regio-
nalnej	 "Powrót	do	 źródeł".	Dzieci	 z	 ciekawością	 słuchały	
opowieści	o	dawnych	zwyczajach	i	życiu	codziennym	ludzi	
na	wsi.

Dzień Pluszowego Misia
25	 listopada	 to	dzień,	kiedy	na	świecie	obchodzi	 się	

urodziny	 pluszowego	 misia.	 Celem	 popularyzacji	 tego	
święta	 jest	 chęć	ucieczki	od	agresji,	 przypomnienie	naj-
ważniejszych	wartości	jakimi	są:	przyjaźń,	miłość	i	ciepło.

Z	 tej	 okazji	 przedszkolaki	 przyniosły	 swoje	 ulubione	
pluszaki.	Miś	 to	zabawka,	która	 towarzyszy	dzieciom	od	
bardzo	 dawna,	 jest	 przytulanką,	 kimś	 bliskim,	miękkim	
i	puszystym	przyjacielem.	Misie	są	z	dziećmi	w	chwilach	
wesołych	i	smutnych,	 towarzyszą	w	zabawach,	są	często	
„usypiankami”	na	dobranoc.	Miś	 to	przyjaciel	z	dzieciń-
stwa,	zawsze	wierny	 i	oddany.	Od	rana	dzieci	zapozna-
wały	się	z	historią	pluszowego	misia	i	 innych	bohaterów	
literackich	 i	 filmowych.	 Przybliżone	 zostały	 też	 różne	 ro-
dzaje	misiów	żyjących	w	różnych	rejonach	świata.	Obej-
rzały	również	fragmenty	bajek,	takich	jak:	„Miś	Uszatek”,	
„Kolargol”,	„Kubuś	Puchatek”	oraz	„Gumisie”.

opowiadająca	 o	miłości,	 przyjaźni	 oraz	 ludzkich	 słabo-
ściach	-	"Mały	Książę"	należy	do	tych	spektakli,	które	bez	
obawy	można	polecić	każdemu,	dlatego	nauczyciele	PSP	
w	Łubnicach	zabrali	do	teatru	dzieci	w	ramach	lekcji,	bo	
to	świetny	sposób	prezentacji	lektury,	na	dodatek	w	wyjąt-
kowo	urokliwej	 i	rzetelnej	oprawie	scenicznej.	Saint-Exu-
pery	opisywał	dorosłych	jako	osoby	ciągle	spieszące	się	i	
zabiegane,	którym	z	tego	powodu	wiele	w	życiu	umyka.	
Wizyta	w	teatrze	była	dobrym	pretekstem	do	chwili	reflek-
sji,	 by	 nie	 umknęły	 nam	 sprawy	 najważniejsze	 i	 "niewi-
doczne	dla	oczu".	

 
Najmłodsi w Połańcu

7	grudnia	2016	roku	wyruszyliśmy	z	przedszkolakami	
co	CKiSz	w	Połańcu.	Po	wejściu	do	sali	kinowej	dzieci	od	
razu	przeniosły	się	do	krainy	baśni	J.Ch.	Andersena.	Pra-
cownicy	oraz	rodzice	Przedszkola	Publicznego	w	Połańcu	
wystawili	dwie	baśnie	:	

,,Calineczka"	i	,,	Księżniczka	na	ziarnku	grochu".	Dzie-
ci	przeniosły	się	w	dawne	czasy,	w	zaczarowany	świat	ba-
śni,	 ludowych	historii,	 krainy	 elfów,	 czarownic,	 zwierząt,	
królów	i	księżniczek.	Calineczka	to	dziewczynka	o	wielkim	
sercu,	która	troszczy	się	o	innych	i	jest	wdzięczna	wobec	
tych,	którzy	okazują	jej	dobroć.	Dzieci	dowiedziały	się,	że	
warto	pozostać	wiernym	marzeniom	oraz,	że	każde	do-
bro,	które	uczynimy	innym-	powraca.

,,Księżniczka	na	ziarnku	grochu"	to	baśń	o	historii	kró-
lewicza	,	który	szuka	prawdziwej	królewny.	Okazało	się,	
że	znalazł	to,	czego	dotychczas	szukał	i	dzięki	podstępo-
wi	królowej	prawda	zwyciężyła.	Przedstawienie	wzbudziło	
wielkie	 zainteresowanie	 naszych	 przedszkolaków.	Oglą-
dali	je	z	zapartym	tchem	i	uśmiechem	na	ustach.	Przed-
szkolaki	 serdecznie	 podziękowały	 aktorom.	 Dzieci	 były	
pod	wielkim	urokiem	przedstawienia	i	wróciły	szczęśliwe	
do	Łubnic.

Akcja „Pierwszaki 2016”
Ósmego	 listopada	br.	 uczniowie	 z	 klasy	 pierwszej	w	

PSP	w	Łubnicach	wzięli	udział	w	lekcji	o	bezpieczeństwie	
i	 zdrowiu,	 zorganizowanej	 w	 ramach	 czternastej	 akcji	
„Pierwszaki”,	 która	 odbyła	 się	 w	 Staszowskim	 Ośrodku	
Kultury.	

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Dzieci	 prezentowały	 swoje	 pluszaki	 przy	 różnych	 za-
bawach,	 tańcach,	 konkursach	 i	 zagadkach.	 Zabawa	 w	
misiowej	 krainie	 sprawiła	 im	 dużo	 radości	 i	 uśmiechu.	
Uroczystość	zakończyła	się	wspólnym	zdjęciem.

Jesteśmy w teatrze
Kolejnym	wyjazdem	zorganizowanym	dla	uczniów	Pu-

blicznej	Szkoły	Podstawowej	była	wycieczka	do	Teatru	im.	
Ludwika	Solskiego	w	Tarnowie	na	spektakl	pt.	„Mały	Ksią-
że”	w	dniu	02.12.2016r.

Ponadczasowa	 baśń	 Antoine'a	 de	 Saint-Exupéry'ego	
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Godzinne	spotkanie	upłynęło	na	śpiewaniu	piosenek	
nie	zabrakło	żartów,	ale	przede	wszystkim	wielu	cennych	
informacji.	Jak	zachowywać	higienę	w	szkole	i	jak	zdrowo	
się	odżywiać	uczył	lekarz	ze	Szpitala	Zespolonego	w	Kiel-
cach,	o	zasadach	bezpieczeństwa,	jakie	trzeba	stosować	
na	wsi	mówiła	przedstawicielka	KRUS.	Z	kolei	strażacy	z	
Komendy	Powiatowej	Straży	Pożarnej	w	Staszowie	–	pre-
zentowali	ubiory	ochronne,	w	jakich	gaszą	pożary,	a	po-
licjant	 z	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	 w	 Staszowie	mówił	
o	tym,	jak	bezpiecznie	poruszać	się	na	drodze.	Panowie	
przypomnieli	także	dzieciom,	jakie	są	numery	alarmowe.	
Podczas	 spotkania	 towarzyszyła	maskotka	 "Echa	Dnia"	 -	
Jeż	Edek	oraz	Chichodinek.	

Na	 zakończenie	 wybrani	 uczniowie	 przystąpili	 do	
sprawdzianu	 nabytych	 podczas	 specjalnej	 lekcji	 wiado-
mości.	Dzieciaki	wypadły	wspaniale,	w	nagrodę	otrzymały	
upominki,	 a	 wszyscy	 uczestnicy	 spotkania	 elementy	 od-
blaskowe.	

Od ziarenka do bochenka
Dzieci	 z	 oddziału	 przedszkolnego	w	 Łubnicach	 brały	

udział	w	konkursie	plastycznym	w	Połańcu	pt.:„Od	ziaren-
ka	do	bochenka”.

	W	andrzejkowy	dzień	w	Centrum	Kultury	 i	 Sztuki	w	
Połańcu	zebrały	się	6-latki	z	gminy	Połaniec	oraz	dzieci	z	
zerówki	w	Łubnicach.	Temat	konkursu	nawiązywał	do	eta-

pów	 powstawania	
chleba	 -	 „Od	 zia-
renka	 do	 bochen-
ka”.	 Dzieci	 ocho-
czo	 i	 z	 wielkim	
zapałem	 zabrały	
się	do	pracy,	a	za-
chęcała	 ich	 wróż-
ka,	 która	 przepo-
wiadała	 dzieciom	
przyszłość.

	 Prace	 ocenia-
ły	 władze	 gminne	
i	 oświatowe	 Po-
łańca.	 Jury	 jed-
nomyślnie	 posta-
nowiło	 przyznać	
1	 miejsce	 wszyst-
kim	 dzieciom.	 W	
nagrodę	 każdy	
uczestnik	 otrzymał	
słodki	 batonik	 i	
kolorowankę.	 Na	
koniec	 wszystkim	
placówkom	wręczone	zostały	pamiątkowe	dyplomy.

Anna Gawełek, Paulina Kosińska

Śniadanie Daje Moc!
Wszystkim	nam	zależy,	aby	dzieci	były	zdrowe	i	mia-

ły	 energię	 do	 nauki	 i	 zabawy.	 Codzienne	 śniadanie	
pomaga	 im	dobrze	 zacząć	dzień	 i	daje	 równy	 start	w	
szkolne	obowiązki.	Dlatego	 też	przystąpiliśmy	do	pro-
gramu,	 w	 ramach	 którego	 8	 listopada,	 w	Dniu	 Śnia-
danie	Daje	Moc,	zorganizowaliśmy	wspólne	śniadanie	
w	klasach	I-III.	Stworzyliśmy	warunki,	aby	dzieci	mogły	
razem	przygotować	 i	zjeść	najważniejszy	posiłek	dnia.	
Uczniowie	 z	 niecierpliwością	 oczekiwali	 na	 podsumo-
wanie	 całej	 akcji,	 czyli	 śniadanie.	 Rodzice	 aktywnie	
włączyli	się	do	przygotowań,	wyposażając	dzieci	w	od-
powiednie	produkty.	Grupy	uczniów	przystąpiły	do	wy-
konania	wysp	kanapkowych	ze	swoich	ulubionych,	ale	
zdrowych	składników.	Dzieciaki	miały	frajdę	nie	tylko	z	
dzielenia	się	z	 innymi,	ale	 także	spróbowania	nowych	
smaków,	dowiedzenia	się,	co	lubią	na	śniadanie	inni	i	
dlaczego	 właściwie	 śniadanie	 jest	 takie	 ważne.	 Oka-
zało	 się,	 że	 nawet	 najmłodsi	 potrafią	 skomponować	

kolorowe,	 urozmaicone,	 a	 przede	wszystkim	 zdrowe	 i	
pożywne	danie.

Grażyna Żak

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARO-
DOWEJ W PSP W WILKOWEJ

Dzień	Edukacji	Narodowej	 to	okazja	do	podzięko-
wań	i	życzeń	dla	nauczycieli	oraz	pracowników	szkoły.

Uczniowie	 podziękowali	 nauczycielom	 za	 poświę-
cenie	 i	 trud	włożony	w	 ich	wychowanie	przygotowując	
uroczystą	akademię.	Program	artystyczny	składał	się	z	
piosenek,	wierszy,	prezentacji	układu	tanecznego	oraz	
zabawnych	scenek	z	życia	klasy.	Dzieci	do	występu	zo-
stały	przygotowane	przez	p.	Katarzynę	Morawską	 i	 p.	
Stanisławę	Świerk.

Uroczystość	 swoją	 obecnością	 uświetniły	 emeryto-
wane	nauczycielki	naszej	szkoły.	Ponadto	każdy	nauczy-
ciel	naszej	szkoły	otrzymał	symboliczną	różę	w	podzięce	
za	wykonywaną	pracę.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

EDUKACJA
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Pod	koniec	uroczystości	głos	zabrała	p.	dyrektor	Bo-
gusława	Strzępek,	która	wszystkim	swoim	pracownikom	
życzyła	sukcesów	zawodowych	oraz	radości	z	wykony-
wanej	pracy.

Katarzyna Morawska

li	 gazetkę,	 której	motywem	przewodnim	 była	 Polska	 i	
patriotyzm.	 Wyjaśnili	 znaczenie	 polskich	 symboli	 na-
rodowych,	 wspomnieli	 o	 rozbiorach,	 Kościuszce,	 ko-
synierach,	 Legionach	 Poskich	 we	 Włoszech,	 powsta-
niach	 narodowych,	 I	 Wojnie	 Światowej,	 aż	 doszli	 do	
roku	1918.	Wtedy	to	szóstoklasiści	oznajmili	wszystkim:	
„Rok	1918	–	wielka	radość,	koniec	wojny.	11	listopada	
Polska	odzyskuje	niepodległość	po	123	 latach	niewo-
li.	J.Piłsudzki	otrzymuje	wkrótce	najwyższą	władzę	jako	
Naczelnik	Państwa”.

Następnie	 uczniowie	 prowadzący	 akademię	 starali	
się	udowodnić	widzom,	że	poświęcenie	i	patriotyzm	to	
słowa	 nadal	 ważne	 i	 aktualne.	 Podsumowaniem	 tego	
stwierdzenia	była	wykonana	na	koniec	uroczystości	pio-
senka	„Kocham	Cię	Polsko”.

Marcin Reczek

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Dnia	12	grudnia	2016	r.	przedszkolaki	oraz	ucznio-

wie	 klas	 I	 –	 III	 z	Wilkowej	wraz	 z	wychowawcami	wy-
brali	się	na	długo	oczekiwane	spotkanie	z	Mikołajem,	
które	 odbyło	 się	 w	 „FIGLOLANDZIE”	 w	 Tarnobrzegu.	
Dzieci	mogły	dać	upust	swojej	energii	pokonując	liczne	
labirynty,	przeszkody,	 zjeżdżalnie,	 ścianki	wspinaczko-
we.	 Radości	 nie	 było	 końca.	W	 pewnej	 chwili	 rozległ	
się	dźwięk	dzwonka	i	do	sali	zawitał	Mikołaj	z	workami	
pełnymi	 podarków.	 Każde	 dziecko	 zostało	 hojnie	 ob-
darowane	po	wykonaniu	zadania	wyznaczonego	przez	
Mikołaja.	To	był	bardzo	udany	dzień.

Grażyna Żak

Ślubowanie I klasy
27	października	2016	r.	-	na	ten	dzień	pierwszokla-

siści	czekali	od	dawna,	ćwicząc	sumiennie	wyznaczone	
role.	Moment	ślubowania	i	pasowania	na	ucznia	odby-
wa	się	bowiem	dopiero	wtedy,	kiedy	główni	bohatero-
wie	wykażą	się	nabytymi	w	ciągu	pierwszych	szkolnych	
tygodni	 umiejętnościami.	 Klasa	 I	 zaprezentowała	 wy-
stęp	artystyczny,	deklamując	i	śpiewając	przygotowane	
utwory.	Uczniowie	wykazali	 się	 również	wiedzą	na	 te-
mat	 samodzielnego	 uczestnictwa	 w	 ruchu	 drogowym.	
Po	 udanych	 występach	 dzieci	 złożyły	 uroczyste	 ślubo-
wanie,	a	dyrektor	szkoły	Bogusława	Strzępek	dokonała	
pasowania	ich	na	uczniów	I	klasy	PSP	w	Wilkowej	(przy	
pomocy	wielkiego	ołówka).	Od	tego	momentu	do	na-
szej	 społeczności	 przynależą:	 Karolina	Godos,	Michał	
Kądziela,	Amelia	Kowalik,	Wiktoria	Kowalik,	 Zuzanna	
Kwiecień,	Bartosz	Macias	i	Julia	Wydra.	Rodzice	stanęli	
na	 wysokości	 zadania,	 przygotowując	 dla	 swoich	 po-
ciech	słodkie	rogi	obfitości	oraz	poczęstunek	dla	całej	
szkolnej	społeczności.

Grażyna Żak

Święto 11 Listopada oczami uczniów VI klasy
Dnia	10	listopada	2016	r.	w	PSP	w	Wilkowej	odbył	

się	uroczysty	apel	z	okazji	98	rocznicy	odzyskania	nie-
podległości	przez	Polskę.

Uczniowie	klasy	VI	postanowili	w	przystępny	sposób	
przekazać	 swoim	 kolegom	 i	 koleżankom	 istotę	 Świę-
ta	 Niepodległości.	 Na	 oczach	 widzów	 konstruowa-

EDUKACJA
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁUBNICACH

WYZNANIE WIARY
Choćbyś me myśli przeniknął
aż do dna wszelkich wartości,
jedno z nich tylko odnajdziesz:

- umiłowanie WOLNOŚCI.

Choćbyś me serce otworzył
żarliwa wiarę ci wyzna,

że ponad wszystko na ziemi
najświętsza zawsze – OJCZYZNA.

Choćbyś me piersi rozkroił 
stroje, jak hafta eolska,

jeden z nich okrzyk dobędziesz,
odzew dozgonnych służb: POLSKA

   Rajmund Bergel

11	listopada	to	symbol	miłości	ojczyzny,	walki	o	wol-
ność,	wiarę	i	zwycięstwo.	Biel	to	niepokalanie	i	uczciwość,	
Czerwień	–	odwaga	i	waleczność.	Barwy	narodowe	nosi-
my	z	dumą	od	wieków.	Oddając	szacunek	symbolem	na-
rodowym,	oddajemy	go	wszystkim	Polakom-	 tym,	którzy	
odeszli	i	tym,	którzy	żyją	obecnie.

9	 listopada	 b.r.	 uczniowie	 i	 pedagodzy	 Publicznego	
Gimnazjum	w	Łubnicach	uroczyście	obchodzili	98.	rocz-
nicę	 odzyskania	 przez	 Polskę	 niepodległego	 bytu	 pań-
stwowego.	 Po	 raz	 trzeci	 uczniowie	 naszego	 gimnazjum	
wzięli	 udział	 w	Marszu	Niepodległości,	 w	 którym,	 obok	
gimnazjalistów,	 uczestniczyli	 uczniowie	 Publicznej	 Szkoły	
Podstawowej	oraz	przedszkola.

Już	kolejny	raz	świętowali	z	nami	także	zaproszeni	go-
ście	m.in.:	starosta	powiatu	staszowskiego	Michał	Skotnic-
ki,	wicestarosta	 Tomasz	 Fąfara,	 radny	powiatu	 staszow-
skiego	 Janusz	 Bąk,	władze	 gminy	 pod	przewodnictwem	
wójta	Anny	Grajko,	radni	Gminy	Łubnice,	przedstawiciele	
kombatantów	–	podporucznik	Tadeusz	Sijka,	Ochotnicza	
Straż	Pożarna	w	Łubnicach,	proboszcz	parafii	Beszowa	ks.	
Krzysztof	Serafin,	ojciec	Piotr	Graduszewski	z	Zakonu	Try-
nitarzy	w	Budziskach,	doktor	Dariusz	Domagała,	dyrektor	
BS	Wiesław	Lasota,	dyrektor	Publicznej	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Łubnicach	Teresa	Komasara,	dyrektor	Centrum	Kul-
tury	w	Łubnicach	Aleksandra	Stachniak	oraz	dumni	Rodzi-
ce	i	Dziadkowie.

Wspólny	marsz	 rozpoczęliśmy	 z	 boiska	 szkolnego	 w	
kierunku	Centrum	Kultury	w	Łubnicach.	Wszyscy	ucznio-
wie	ubrani	byli	w	stroje	galowe.	z	flagami	i	kotylionami,	
pełni	 radości	 i	 dumy	 uczestniczyli	 w	 przemarszu,	 które-
mu	towarzyszyły	pieśni	patriotyczne.	Uroczysta	akademia	
rozpoczęła	się	od	wprowadzenia	sztandarów	i	odśpiewa-
nia	hymnu	narodowego.	Narratorzy:	Nikodem	Gromny	i	
Kacper	Lasota	z	klasy	 IIb	przypomnieli	nam	jaka	trudna	
była	droga	do	Niepodległej.	Uczniowie	klas	drugich	wy-
recytowali	wiersze,	które	zachęcały	do	zadumy	nad	losem	
Polski.	

Mistrzami	 recytacji	 byli:	 Kamila	Gumuła	 z	 klasy	 IIIb,	
Magdalena	 Złotnik	 z	 klasy	 IIIa,	 Amelia	Wójtowicz,	Wik-
toria	 Szachniewicz,	 Katarzyna	 Bielat,	 Bartosz	 Brzeziński,	
Magdalena	Biskup,	Anita	Głód,	Filip	Wróbel,	Kacper	Kę-
piński,	Wojciech	Głuc	uczniowie	z	klasy	IIa,	Karolina	No-

wak	i	Mateusz	Rogala	uczniowie	z	klasy	IIb.
Młodzież	wykonała	wiele	pieśni	patriotycznych	m.in.:	

„Piechota”,	 „My	 pierwsza	 brygada”,	 „Jak	 szło	 wojsko”,	
„Przybyli	ułani”,	„Pierwsza	kadrowa”,	„Biały	krzyż”.	Swoje	
zdolności	muzyczne	zaprezentowała	Sylwia	Romańska	w	
pieśniach:	 „Ojczyzna	ma”	 i	 „Białe	 róże”.	Czyste	 i	 prze-
piękne	 głosy	 chórzystów	 idealnie	 oddały	 uroczysty	 cha-
rakter	 uroczystości.	 Pieśni	 i	 recytacje	 nagrodzone	 były	
gromkimi	brawami	przez	widownię,	zauroczoną	talentem	
i	wdziękiem	gimnazjalistów.	

Nastrojowe	tło	stanowiła	przystrojona	w	barwy	jesieni	
sala	–	pożółkłe	liście,	sentymentalne	wrzosy,	kilka	małych,	
brzozowych	 krzyży	 i	 palące	 się	 znicze,	 symbol	 pamięci.	
Nad	całością	górował	Biały	Orzeł	–	godło	Polski.

Całą	 scenerię	 dopełniała	 mistrzowska	 gra	 świateł	 –	
dzieło	pana	Mariusza	Bolona.	Towarzyszyła	nam	również	
muzyka	Chopina.

Na	 zakończenie	 Dyrektor	 gimnazjum	 Jolanta	 Hynek	
podziękowała	za	przybycie	gościom,	młodym	aktorom	 i	
całej	społeczności	szkolnej,	która	z	zainteresowaniem	i	w	
skupieniu	wysłuchała	 tej	 szczególnej	 lekcji	historii.	Nad-
mieniła	również,	że	dzięki	takim	uroczystościom	możemy	
oddać	 hołd	 tym	 wszystkim,	 którzy,	 walcząc	 o	 niepodle-
głość,	złożyli	na	ołtarzu	Ojczyzny	ofiarę	z	krwi	i	życia.

Dodała,	 że	dziś	 cieszy	każda	biało	 -	 czerwona	 flaga	
wywieszona	na	naszych	domach,	każda	 inicjatywa	przy-
czyniająca	 się	 do	 popularyzacji	 narodowych	 symbol	 i	
uczczenia	narodowego	święta.	Nasza	historia	pokazuje,	
że	żarliwy	patriotyzm	wyniesiony	ze	szkoły	i	domu	rodzin-
nego	był	przez	wieki	czynnikiem	łączącym	wszystkich	Po-
laków.

Pani	 Dyrektor	 poprosiła	 także,	 abyśmy	 minutą	 ciszy	
uczcili	 wszystkich	 kombatantów,	 kiedyś	 świętujących	 ra-
zem	z	nami,	a	dziś	już	nieobecnych.

Z	 uwagą	 wysłuchaliśmy	 również	 okolicznościowych	
przemówień	 zaproszonych	 gości.	 Starosta	 powiatu	 sta-
szowskiego	 Michał	 Skotnicki	 podziękował	 młodzieży	 za	
wspaniałą	lekcję	patriotyzmu	i	za	wysoki	poziom	uroczy-
stości.

Obchody	 święta	 niepodległości	w	 naszej	 szkole	 i	 na	
rzecz	 naszej	Małej	Ojczyzny	 przygotowali:	 Lucyna	 Lolo,	
Joanna	Kotlarz,	Elżbieta	Zdziebko,	Paulina	Witek,	Mariusz	
Bolon	(CK	w	Łubnicach)

Lucyna Lolo
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PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
„PIĘKNIE ŻYĆ...” 

KULTURA

„Pięknie Żyć...” to hasło przeglądu 
artystycznego corocznie organizowa-
nego przez Centrum Kultury w Łubi-
cach, Urząd Gminy w Łubnicach oraz 
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. W 
czterodniowych zmaganiach 21-24 li-
stopada br. wzięło udział łącznie 160 
uczniów ze szkół podstawowych w 
Budziskach, Gacach Słupieckich, Łub-
nicach i Wilkowej oraz gimnazjum w 
Łubnicach. 

Tematem	 przeglądu	 były	 pre-
zentacje	 wokalne,	 recytatorskie	 i	
plastyczne	 oraz	 turniej	 wiedzy	 o	

tematyce	 bezpieczeństwa	 w	 ruchu	
drogowym	i	profilaktyki	uzależnień.	
Celem	było	 zaprezentowanie	 zdol-
ności	 i	 umiejętności	 dzieci	 i	 mło-
dzieży.	

Konkurs	 został	 przeprowadzony	
w	czterech	kategoriach	wiekowych:	
przedszkole,	 kl.	 1-3	 i	 4-6	 szkoły	
podstawowej	 oraz	 kl.	 1-3	 gimna-
zjum.	Występy	sceniczne	oraz	prace	
plastyczne	 młodych	 artystów	 oce-
niała	komisja	konkursowa	powoła-
na	przez	organizatorów	przyznając	
kolejno	I,	II	i	III	miejsca	oraz	wyróż-
nienia	 w	 każdej	 kategorii.	 Uczest-
nicy	 przeglądu	 zasłużyli	 na	wyrazy	
uznania	 i	 gratulacje	 za	 odwagę	
oraz	trud	włożony	w	przedstawienie	
własnej,	 oryginalnej	 interpretacji	
przygotowanych	utworów	i	prac.	

Szczególne	 podziękowania	 dla	
osób,	 które	 pomogły	 w	 realizacji	
przeglądu,	 a	 byli	 to:	 Janina	 Trela,	
Joanna	 Kotlarz,	 Anna	 Nowakow-
ska	 –	 Gromny,	 asp.	 szt.	 Stanisław	
Żugaj,	mł.	asp.	 Paweł	Dziedzic,	 st.	
asp.	Mariusz	Domagała.

Laureaci	 poszczególnych	 kon-
kursów	 tematycznych	 otrzymali	 dy-
plomy	i	cenne	nagrody	rzeczowe.	

Poniżej	 z	 ogromną	 przyjemno-
ścią	 przedstawiamy	 laureatów	 po-
szczególnych	kategorii	wiekowych:

Przedszkole	–	I	miejsce:
-	 Patrycja	Krawczyk,	PSP	w	Wilko-

wej	(wokal)
-	 Malwina	Chrabąszcz,	PSP	Gace	

Słupieckie	(recytacja)
-	 Nikola	 Adamczyk,	 PSP	 Gace	

Słupieckie	(plastyka)

KONKURS ,,POMÓŻMY DZIECIOM...” 
ROZSTRZYGNIĘTY !

Akcja wojewódzka "Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje" organizowana 
jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, przez OIP, 
KRUS, Policję, WORD i Kuratorium Oświaty. 
W trakcie wakacji przedstawiciele tych in-
stytucji odwiedzają wybrane miejsca letnie-
go wypoczynku i organizują dla uczestników 
spotkania edukacyjne dotyczące bezpie-
czeństwa na wsi. 

Na	 zakończenie	 akcji	 Wojewódz-
ka	Komisja	dokonuje	oceny	poziomu	
organizacji	 wypoczynku	 dla	 dzieci	
i	 młodzieży.	 Odbywa	 się	 uroczyste	
podsumowanie	 i	 wręczenie	 nagród,	
dyplomów	 oraz	 upominków.	 Takie	
podsumowanie	miało	miejsce	w	dniu	

28	 listopada	 br.	 w	 Wojewódzkim	
Ośrodku	 Ruchu	 Drogowego	 w	 Kiel-
cach,	 tegorocznej	 XIV	 edycji	 konkur-
su	 pn.	 „Pomóżmy	 dzieciom	 spędzić	
szczęśliwe	 wakacje”.	W	 tym	 roku	 do	
konkursu	 zgłosiło	 się	 26	 podmiotów,	
w	 tym	Centrum	Kultury	w	Łubnicach.	
Otrzymaliśmy	nagrodę	w	postaci	dru-
karki	laserowej,	za	co	serdecznie	dzię-
kujemy.	Z	roku	na	rok	konkurs	cieszy	
się	coraz	większym	zainteresowaniem,	
co	bardzo	cieszy	organizatorów.	Mło-
dzież	 i	 dzieci	 przynajmniej	 w	 części	
mają	 zapewnione	 ciekawe,	a	przede	
wszystkim	bezpieczne	zajęcia	w	okre-
sie	wakacyjnym.

Aleksandra Stachniak

-	 Natalia	 Chyla,	 PSP	 w	 Łubnicach	
(wiedza)

Kl.	4-6	szkoła	podstawowa	–	I	miejsce:
-	 Aleksandra	Nalepa,	 PSP	w	Wil-

kowej	(wokal)
-	 Aleksandra	Kobos,	PSP	w	Wilko-

wej	(recytacja)
-	 Eliza	 Wnuk,	 PSP	 w	 Wilkowej	

(plastyka)
-	 Jakub	Adamczyk,	PSP	w	Gacach	

Kl.	 1-3	 szkoła	 podstawowa	 –	 I	
miejsce:
-	 Zuzanna	Brzoza,	PSP	w	Wilkowej	

(wokal)
-	 Vanessa	 Woś,	 PSP	 w	 Wilkowej	

(recytacja)
-	 Nikola	 Pytko,	 PSP	 w	 Wilkowej	

(plastyka)

Słupieckich	(wiedza)

Kl.	1-3	gimnazjum	–	I	miejsce:
-	 Sylwia	Romańska	(wokal)
-	 Patrycja	Nowak	(recytacja)
-	 Katarzyna	Bielat	(plastyka)
-	 Nikodem	 Gromny,	 Karina	 Ro-

gowska	(wiedza)
Aneta Śmiszek
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KULTURA

WARSZTATY 
MALOWANIA BOMBEK

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY OZDÓB CHOINKOWYCH

Na	miejscu	 czekała	 na	 nas	 bar-
dzo	 miła	 pani	 przewodnik,	 która	
oprowadzając	 nas	 po	 zakładzie	
wprowadzała	w	tajniki	powstawania	
bajecznie	 kolorowych	 bombek.	Do-
wiedzieliśmy	się,	że	praca	w	fabryce	
nie	 zaczyna	 się	 tuż	 przed	 świętami,	
ale	 zamówienia	 przyjmowane	 są	
przez	 cały	 rok.	 Zwiedzanie	 zaczęli-
śmy	 od	 dmuchalni	 szkła,	 gdzie	 po-

wstają	 te	 niezwy-
kłe	 cudeńka.	 Ze	
szklanych	 rurek	
rozgrzanych	 do	
bardzo	 wysokiej	
temperatury	 pra-
cownicy	 wydmu-
chiwali	 ozdoby	 o	
bardzo	 rożnych	
kształtach.	 Kolej-
nym	 pomieszcze-
niem	 do	 którego	
zostaliśmy	 za-

proszeni	 to	 miejsce,	 gdzie	 bombki	
są	srebrzone	od	środka.	Do	środka	
szklanej	 kuli	 wlewa	 się	 magiczną,	
przezroczystą	 ciecz,	 następnie	 kil-
kuminutowe	 wstrząsanie,	 aby	 płyn	
równo	się	rozłożył	i	kąpiel	w	gorącej	
wodzie.	W	 ten	sposób	wykonuje	 się	
srebrzenie.	 Jedni	 nazywali	 ten	 pro-
ces	magią,	ponieważ	bombka	robiła	
się	srebrna,	inni	reakcją	chemiczną.	

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób powstają świątecz-
ne ozdoby? Jak wyrabia się bombki? 2 grudnia w piątkowe popołudnie 
spod Centrum Kultury w Łubnicach wyruszył autokar liczący blisko 50 
osób na wycieczkę do Fabryki Bombek w Staszowie. 

Po	kąpieli	 to	 już	 tylko	do	suszenia	 i	
lakierowanie.	Ostatnim	etapem	na-
szego	 zwiedzania	 była	 pracownia	
zdobienia	bombek.	 Panie	malarki	 z	
niezwykłą	 precyzją	 wyczarowywały	
przeróżne	wzory	ozdobione	w	migo-
czący	brokat,	kamienie,	szkiełka,	czy	
bursztyny	i	w	inne	niezwykłe	ozdoby	
tworząc	ze	 szklanych	 form	prawdzi-
we	 dzieła	 sztuki.	 Potem	 zostaliśmy	
zaproszeni	na	warsztaty,	 na	których	
każdy	 mógł	 wybrać	 jeden	 kolor	
bombeczki	 i	własnoręcznie	 ją	ozdo-
bić.	Ale	była	zabawa.	Pędzlami	dzie-
ci	 nanosiły	 na	 szkło	 specjalny	 klej	
tworząc	 niepowtarzalne	 wzorki,	 po	
czym	 obsypywały	 różnymi	 kolorami	
brokatu.	Spod	rąk	młodych	artystów	
wychodziły	 jedyne	w	 swoim	 rodzaju	
okazy	bombek.	Na	zakończenie	każ-
dy	 uczestnik	warsztatów	 otrzymał	w	
prezencie	swoją	bombkę.	Na	pewno	
będzie	 to	najpiękniejsza	ozdoba	na	
domowej	 choince.	Fabryka	Bombek	
w	 Staszowie	 to	 magiczne	 miejsce	
skrzące	blaskiem	świąt.	Znajdują	się	
tam	 setki	 bombek,a	 różnorodność	
wzorów	 i	 barw	 może	 przyprawić	 o	
zawrót	głowy.	Kto	jeszcze	tam	nie	był	
powinien	odwiedzić	to	miejsce	-	kró-
lestwo	bombek	w	Staszowie.

Ewa Murdza

Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt 
Bożego Narodzenia bez choinki. Skąd się 
wzięła tradycja ubierania choinki?

W	Polsce	 jest	 to	 jedna	z	najnow-
szych	tradycji	wigilijnych,	bo	pojawiła	
się	u	nas	dopiero	na	przełomie	XVIII	
i	XIX	wieku,	a	przywędrowała	z	Nie-
miec.	

Ubieranie	 choinki	 przyjęło	 się	 w	
domach	 katolickich,	 jednak	 nie	 od	
razu	 zostało	 zaaprobowane	 przez	
Kościół.	Tradycja	ta	istniała	już	u	po-
gan	 i	 miała	 charakter	 magicznego	
rytuału	mającego	zapewnić	ludziom	
bezpieczeństwo,	 dostatek,	 zdrowie	
i	 szczęście.	 Dekoracje	 na	 choinkę	
były	 swego	 rodzaju	 talizmanem	dla	
domu	 i	 chroniły	go	przed	złymi	du-
chami.

Tradycyjnie	 ubiera	 się	 sosnę	 lub	
jodłę.	 Według	 ludowych	 wierzeń	
drzewo,	 zwłaszcza	 iglaste,	 jest	 uwa-
żane	 za	 symbol	 życia,	 odradzania	
się,	trwania	i	płodności.	Według	wie-
rzeń	 kościelnych	 zieleń	 choinki	 sym-
bolizuje	nadzieję.

Choinkowe	ozdoby	świąteczne	ni-

gdy	 nie	 były	 przypadkowe.	 Dawniej	
na	 drzewku	 wieszano	 ciastka,	 orze-
chy,	 jabłka,	 kawałki	 opłatka,	 także	
ozdoby	z	papieru,	czy	słomy.	Zawsze	
na	gałązkach	umieszczano	zapalone	
świeczki	i	zimne	ognie.	Niektóre	z	tych	
dekoracji	są	wieszane	na	drzewkach	
do	dnia	dzisiejszego.	Każdy	element	
ma	swoją	własną	symbolikę:
-	 jabłka:	 mają	 zapewnić	 zdrowie	

i	 urodę,	 według	 wierzeń	 kościel-
nych	symbolizują	rajską	jabłoń,

-	 orzechy:	 zawijane	 w	 sreberka	
przynoszą	dobrobyt	i	siłę,

-	 łańcuchy:	 wzmac-
niają	 rodzinne	
więzi,

-	 światełka:	to	świa-
tło	broniące	przed	
ciemnościami	 i	
złem,

-	 gwiazda	betlejem-
ska:	ma	pomagać	
w	 powrotach	 do	
domu,

-	 dzwoneczki:	ozna-
czają	dobrą	nowi-

nę	i	radość.
Współcześnie	 coraz	 częściej	 wra-

camy	do	prostoty.	Korzystamy	ze	sta-
rych	przepisów	naszych	babć.	Kupu-
jemy	 naszym	 pociechom	 drewniane	
klocki,	szmaciane	lalki,	bo	są	o	wie-
le	 ładniejsze,	 bardziej	 ekologiczne	 i	
często	 przypominają	 nam	 zabawki,	
które	 sami	 mieliśmy	 w	 dzieciństwie.	
Również	 zabawki	 na	 choinkę,	 które	
kupujemy	coraz	częściej	pochodzą	z	
pracowni	 rękodzielniczych.	 Zamiast	
kupować	 w	 supermarketach	 zróbmy	
sami	 ozdoby,	 które	 będą	 naprawdę	
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EUROPEJSKA STOLICA KULTURY- 
WROCŁAW

Rok 2016 jest czasem i przestrzenią 
do rozmowy o metamorfozie kultury – mi-
nionej, obecnej i przyszłej. Wrocław 2016 
tworzy otwarte, dynamiczne i przyjazne 
przestrzenie, służące zaspokojeniu pra-
gnienia obcowania z kulturą i sztuką dla 
piękna. 

Dlatego	 nie	 wyobrażam	 sobie	 by	
w	 nie	 zobaczyć	 stolicy	 Dolnego	 Ślą-
ska-	Wrocławia,	który	został	Europej-
ską	Stolicą	Kultury.	17-osobowa	gru-
pa	w	 dniach	 3-	 4	 grudnia	 br.	 udała	
się	 na	 Jarmark	 Bożonarodzeniowy	
we	 Wrocławiu.	 W	 tym	 wyjątkowym	
czasie	 serce	 Wrocławia	 zaczyna	 bić	
mocniej...	Wrocławski	Rynek	staje	się	
tłem	 dla	 bajkowej	 scenerii...	 Wśród	
pachnących	 lasem	 choinek,	 aroma-
tu	 grzanego	 wina	 i	 czekoladowych	
pierników,	czekała	na	nas	moc	świą-
tecznych	 niespodzianek	 i	 atrakcji.	
Magia	 świąt	 oczarowała	 każdego...!	
Spacerując	 po	 Rynku	 znaleźliśmy	 nie	
tylko	 aromatyczny	 grzaniec	 i	 słodkie	
pierniki,	 ale	 też	 specjały,	 których	 nie	
spotka	 się	w	 żadnym	 innym	miejscu.	
Francuskie	 naleśniki,	 włoskie	 sery	 i	
wędliny,	 węgierskie	 kołacze	 i	 lango-
sze,	austriackie	sery	czy	też	przepysz-
ne	hiszpańskie	churros,	które	najlepiej	
smakują	z	płynną	czekoladą,	a	to	tyl-
ko	 początek	 tej	 apetycznej	 przygody. 
Przy	 „Smakowitym	 Peronie”	 można	
było	 spróbować	 tradycyjnej	 polskiej	
kuchni.	 Nie	 zabrakło	 również	 góral-
skich	 oscypków	 z	 żurawiną,	 pieczo-
nych	 kasztanów	 czy	 też	 regionalnych	
polskich,	włoskich,	litewskich	i	węgier-
skich	wędlin.	

Jarmark	 Bożonarodzeniowy	 to	
także	idealne	miejsce	dla	tych,	którzy	
swoim	bliskim	pragną	podarować	coś	
wyjątkowego.	 W	 pięknych,	 drewnia-
nych	 domkach	można	 było	wybierać	
świąteczne	 podarunki	 spośród	 wielu	
unikatów.	W	tym	roku	na	Jarmarku	za-
debiutowały:	saksońskie	rzeźby	drew-
niane	 oraz	 ręcznie	 malowane	 kartki	
świąteczne	wykonane	również	z	drew-
na.	Ciekawą	nowością	były	produkty	
z	Afryki	–	wyroby	dekoracyjne	 i	biżu-
teria	z	Zambii,	Mozambiku,	Tanzanii,	
Konga	oraz	Ugandy.	Można	było	za-

kupić	 także:	 niepowtarzalne	 ,,łapa-
cze	 snów’’	 z	 Peru,	 marsylskie	 mydła	
zapachowe,	 ręcznie	wykonane	 stroiki	
i	choinki,	ręcznie	wyszywane	maskotki	
i	kocyki	dla	najmłodszych,	drewniane	
zabawki	 dla	 dzieci,	 artystyczna	 biżu-
teria	 z	 bursztynu	 bałtyckiego	 czy	 też	
piękne	torby	filcowe	z	motywami	ludo-
wymi.	Fani	rękodzieła	mogli	nie	tylko	
zakupić	 te	 niesamowite	 wyroby,	 ale	
także	przyglądać	się	 jak	one	powsta-
ją.	W	pobliżu	wrocławskiej	choinki	za-
mówić	można	było	chociażby	piękne,	
ręcznie	malowane	bombki	z	dedyka-
cją,	pamiątkową	monetę	wybitą	przez	
wrocławskiego	mincarza	lub	jedyną	w	
swoim	rodzaju,	imienną	podkowę	na	
szczęście	wykutą	przez	kowala.	

Nie	mniej	wrażeń	dostarczyło	nam	
Afrykarium	 we	 wrocławskim	 zoo.	 To	
jedyne	 na	 świecie	 tematyczne	 oce-
anarium,	 poświęcone	 wyłącznie	 fau-
nie	Afryki.	Średnio,	w	dni	powszednie	
tygodnia,	 zwiedza	 je	 2,5	 tys.	 osób.	
Koncepcja	 Afrykarium	 we	 Wrocławiu	
polega	na	prezentacji	wybranych	eko-
systemów	 afrykańskich,	 w	 skład	 któ-
rych	wchodzą:	(Morze	Czerwone–	rafa	
koralowa	i	ryby	rafy	koralowej;	Plaża	
nad	 Morzem	 Czerwonym–	 lądowe	
żółwie	 pustynne;Wielkie	 Jeziora	 Afry-
kańskie	(Tanganika	i	Malawi)	–	około	

50	różnych	gatunków	ryb	–	pielęgnic;	
Kanał	 Mozambicki–	 płaszczki,	 reki-
ny	młoty,	 rekiny	 lamparcie;	Wschod-
nia	 Afryka–	 hipopotamy	 nilowe	 oraz	
zwierzęta	 zamieszkujące	 sawannę,	
jak:	 góralki	 (dalecy	 krewniacy	 słoni),	
mrówniki	 (często	 mylone	 z	 amery-
kańskimi	mrówkojadami!)	oraz	dikdik	
(jedna	 z	 najmniejszych	 antylop);	Wy-
brzeże	Namibii–	to	zewnętrzne	baseny	
w	Afrykarium,	zamieszkane	przez	pin-
gwiny	 tońce	 oraz	 kotiki	 południowo-
afrykańskie	 (krewniacy	 popularnych	
lwów	 morskich);	 Dżungla	 nad	 rzeką	
Kongo–	 krokodyle,	 wydry,	 manaty	 i	
towarzyszące	im	ryby	–	tilapie	oraz	kil-
ka	gatunków	ptaków).	Wśród	miejsc,	
które	zobaczyliśmy	była	również	Hala	
Stulecia,	 uznawana	 za	 jedno	 z	 naj-
ważniejszych	 dzieł	 w	 architekturze	
światowej	XX	wieku,	wpisana	na	Listę	
Zabytków	 Dziedzictwa	 Narodowego	
UNESCO	 oraz	 najstarsza	 dzielnica	
Wrocłwia-	 Ostrów	 Tumski.	 Tuż	 przed	
wyjazdem	z	pięknego	Wrocławia	wje-
chaliśmy	szybkobieżną	windą	na	naj-
wyższy	wieżowiec	 SKY	 TOWER,	 gdzie	
znajduje	 się	 punkt	 widokowy	 zloka-
lizowany	na	49	piętrze	 na	wysokości	
ponad	 200	 metrów.	 Nie	 można	 nie	
być	we	Wrocławiu...

Aleksandra Stachniak

wyjątkowe	 i	 niepowtarzalne.	 Wraca	
się	 więc	 do	 zabawek	 słomkowych,	
drewnianych	 czy	 papierowych.	 Co-
raz	mniej	osób	potrafi	wykonać	takie	
ozdoby,	 dlatego	 Centrum	 Kultury	 w	
Łubnicach	 2	 grudnia	 zorganizowało	
warsztaty	 plastyczne	 robienia	 zaba-
wek	choinkowych.

Dzieci	i	młodzież	z	niewielką	po-

mocą	z	naszej	strony	wykonywała	z	
kolorowego	papieru	bombki	trójwy-
miarowe,	aniołki	z	bibuły,	pajacyki	z	
szyszek,	łańcuchy	ze	słomek	i	bibu-
ły.	Natomiast	8	grudnia	w	Świetlicy	
Wiejskiej	w	Orzelcu	Dużym	seniorzy	
na	 warsztatach	 ozdabiali	 styropia-
nowe	bombki	cekinami,	wstążkami,	
gwiazdkami.	 Jeden	 z	 uczestników	

warsztatów	 wykonał	 z	 koralików	 i	
drucików	 drzewko	 szczęścia,	 któ-
re	 napewno	 wszystkim	 przyniesie	
szczęście,	zdrowie	i	dobrobyt	w	No-
wym	 Roku.	 Jeśli	 chcecie	 aby	 i	 wa-
sza	 choinka	 była	 niepowtarzalna	 i	
wyjątkowa	zachęcamy	do	zrobienia	
samodzielnie	zabawek	na	choinkę.	

Ewa Murdza
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,,Kopciuszek" to prawdziwa bajka, 
nostalgiczna podróż do świata pełnego 
czarów, gdzie spełniają się marzenia 
i sny, chwilowe kłopoty oraz problemy 
uszlachetniają, a każda historia odznacza 
się szczęśliwym zakończeniem. Mogłoby 
się wydawać, że kolejna próba przedsta-
wienia starej baśni braci Grimm, która 
została opowiedziana już przecież ze sto 
razy i na wszystkie możliwe sposoby, jest 
bezcelowa. Szczęśliwie to tylko pozory. 

Stowarzyszenie	Inicjatyw	Ludzi	Ak-
tywnych	przy	wsparciu	Centrum	Kul-
tury	w	Łubnicach	podjęło	się	nie	lada	
wyzwania	 przygotowania	 spektaklu	
dla	mieszkańców	gminy	Łubnice	(i	nie	
tylko)	 z	 okazji	 Dnia	 św.	 Mikołaja.	 6	
grudnia	o	godzinie	18.30	przed	salą	
wypełnioną	 aż	 po	 brzegi	 wspaniałą	

KOPCIUSZEK
To zdumiewające, że Gmina Łubnice

ma w Centrum Kultury PRACUSIÓW nie lada
Pracują a PRACA - Społeczność zachwyca

to miło gdy RADOŚĆ - odbiera GROMADA

Strudzeni DNIEM CAŁYM złaknieni KULTURY
przychodzą RODZINNIE wypełnia się SALA

dzieciaki i młodzież zadziwią niektórych
akustyk MUZYKĄ - nastroje ustala

Jest ADWENT sny nieba interwał przynosi
to nie łupu - cupu to głosy ANIOŁÓW

Szacunek u STARSZYCH - tradycja drży w głosie
niebawem nas gwiazda zaprosi do stołu

Tymczasem jak w życiu - Kopciuszek w komnacie
podaje STARUSZCE chleb niczym opłatek
To WRÓŻKA przebrana za SERCE zapłaci

bo MIŁOŚĆ w tym życiu przeróżne ma szaty

Już sala balowa - barwami ubiorów
zaskoczyć ma księcia-urodą pomysłem
udane skromności - łączone z pokorą

ŚWIAT WIELKI ściągają do ŁUBNIC nad WISŁĘ

Nie zdradzę wszystkiego - serdecznie zapraszam
do CENTRUM KULTURYw ŁUBNICACH wiadomo
Bo Kraków Sandomierz TA POLSKA wciąż NASZA
Ta ZIEMIA: DOM NASZ - NADZIEJĘ ma STROMĄ.

Wiesław Kot

W Teatrze Ludzi Aktywnych w Łubnicach
inicjatywę przejęły marzenia

W Centrum Kultury CZAS PRACĄ zachwyca
dar wyobraźni los życia odmienia

Stąd JEST PREMIERA - KOPCIUSZEK 
(w dwóch aktach)

Perła Przedstawień z baśniowym Klimatem
Filozoficzna jak snów KATARAKTA

jak OBRAZ ŚWIATA widziany przez kratę

Szóstego grudnia - dość późno wieczorem
o osiemnastej trzydzieści „DLA DUSZY”
Sztuka zjednoczy GRY różnych pokoleń

i w Nowej Formie „KOPCIUSZEK” wyruszy

Zło i Dobro trwa jeszcze z czasów RAJU
złością z grymasem nie znajduje PIĘKNA
DOBRO ma szansę, DOBRO pozostaje

kłamstwo i chciwość niczym balon pękną

Przyrodnie siostry - Kopciuszek żebraczka
I bal u księcia z Kromką chleba w drodze

Z żebraczki WRÓŻKĄ - jak LILIA ze znaczka
jak PORY ROKU - BUKIET z niepowodzeń

Wiosna i Lato - Złota Jesień Zima
Stroje Kareta - mazurki gawoty

I Tu niestety - opowieść zatrzymam 
niechże OBSADA – opowiada o TYM. 

Wiesław Kot

KOPCIUSZEK publicznością	 12	 aktorów-	 amato-
rów	 opowiedziało	 losy	 Kopciuszka.	
"Kopciuszka"	 staraliśmy	 się	 zrealizo-
wać	 z	 przytupem,	 szczyptą	 humoru	
oraz	 ogromną	 dozą	 uczuć	 i	 emocji.	
Mam	 nadzięję,	 że	 choć	 po	 części	
nam	 się	 udało.	 O	 pozytywnym	 od-
biorze	 mogą	 świadczyć	 liczne	 wpisy	
w	Księdze	Kopciuszka	oraz	gratulacje	
dla	 całej	 obsady	bajki.	 Po	 spektaklu	
dzieci	 zostały	 poczęstowane	 słodko-
ściami,	 a	 dorośli	 ucztowali	 na	 balu	
u	 Kopciuszka.	 Serdecznie	 dziękuję	
w	 imieniu	 członków	 Stowarzyszenia	
Inicjatyw	Ludzi	Aktywnych	Krzysztofo-
wi	Kosowi	za	oprawę	akustyczną,	ks.	
Mariuszowi	 Chmurze,	 Stanisławowi	
Ratusznikowi	 i	Mariuszowi	Kowaliko-
wi	za	piękną	fotorelację,	KGW	Wilko-
wa	oraz	Marzenie	i	Jackowi	Dach	za	
wsparcie	poczęstunku,	a	Wiesławowi	

Kot	 za	wiersze,	 które	 szczerze	wzru-
szyły	 nasze	 serca.	 Przedsięwzięcie	
odbyło	 sie	 w	 ramach	 projektu	 pn.:	
,,Sztuka	jednoczy	ludzi	różnych	poko-
leń",	Konkurs	Grantowy	,,Działaj	Lo-
kalnie	 2016"	 Polsko-	 Amerykańskiej	
Fundacji	Wolności	realizowany	przez	
Akademię	Rozwoju	Filantropii	w	Pol-
sce	 i	 Fumdacji	Aktywizacji	 i	 Rozwoju	
Młodzieży.	

Aleksandra Stachniak
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BETLEJEMSKIE 
ŚWIATŁO POKOJU 2016

Następnie,	niesiony	rękoma	skau-
tów,	 przybył	 do	Wiednia,	 a	 stamtąd	
na	 Słowację.	 Następnego	 dnia,	 po	
słowackiej	stronie	Tatr	harcerze	z	ZHP	
odebrali	 go	 od	 skautów	 słowackich.	
W	niedzielę	11	grudnia	o	9:00	w	Ko-
ściele	 Świętego	 Józefa	 w	 Svicie	 pod	
Popradem	czekało	na	światło	ponad	
1	 650	 harcerek	 i	 harcerzy	 Związku	
Harcerstwa	 Polskiego,	 którzy	 zaraz	
po	 ceremonii	 przekazania	 zawieźli	
Światło	w	rodzinne	strony.	

Na	 polskiej	 stronie	 w	 Schronisku	
górskim	 „Głodówka”	 podczas	 mszy	
św.	pozostali	harcerze	mogli	odebrać	
światełko,	by	nieść	go	do	swoich	do-
mostw.

W	 ten	 sposób	Betlejemskie	 Świa-
tło	 Pokoju	 rozpoczęło	 swoją	 drogę,	
by	 znaleźć	 się	 na	wigilijnych	 stołach	
tych,	którzy	chcą	przyjąć	je	do	swoich	
domów.

Nasza	Gromada	Zuchowa	„WŁÓ-
CZYKIJE”	 po	 raz	 pierwszy	 wzięła	
udział	w	tym	wydarzeniu,	organizując	
wyjazd	do	Zakopanego	w	dniach	10	
–	11	grudnia	br.

Dla	 naszych	 zuchów	 była	 to	 nie-
zapomniana	przygoda.	W	sobotę	po	
przyjeździe	 do	 Zakopanego	 jedną	 z	
głównych	 atrakcji	 był	 wyjazd	 koleją	
linową	na	Gubałówkę	 i	 podziwianie	
panoramy	 Tatr.	 Pogoda	 nam	 sprzy-
jała,	 bo	 jak	 na	 tą	 porę	 roku,	 było	
bardzo	ciepło	i	pogodnie.	Po	zjeździe	
ze	 szczytu	cała	grupa	mogła	 jeszcze	
przespacerować	się	po	Krupówkach,	
kupić	pamiątkę	i	zjeść	coś	słodkiego.	

Po	tych	atrakcjach	
pojechaliśmy	do	Bia-
łego	 Dunajca,	 gdzie	
w	 Ośrodku	 Wcza-
sowo-	 Kolonijnym	
GROŃ	 czekał	 już	
na	 nas	 gorący	 posi-
łek.	 Wieczór	 upłynął	
nam	 bardzo	 szybko,	
oczywiście	nie	zabra-
kło	 wspólnego	 śpie-
wania	 i	 wieczornej	
zbiórki	.	Nie	wszystko	
jednak	było	tak	przy-
jemne,	część	naszych	
zuchów	 zaatakował	

wirus	 żołądkowy,	 ale	 chorzy	 zacho-
wali	się	bardzo	dzielnie.	

W	niedzielę	rano	cała	grupa	wyru-
szyła	po	światełko	do	Svitu	na	Słowa-
cji,	ale	i	tu	mieliśmy	wielkiego	pecha	
gdyż	 zaraz	 za	 granicą	 okazało	 się	
że	 jest	 bardzo	duża	 kolejka	autoka-
rów	po	odbiór	potrzebnych	urządzeń	
umożliwiających	 poruszanie	 się	 po	

W grudniowe dni skauci z całego świata przygotowują się do przyjęcia symbolu 
pokoju i pojednania – Betlejemskiego Światła Pokoju – jednego z kluczowych wy-
darzeń Związku Harcerstwa Polskiego. 9 grudnia, po raz dwudziesty szósty, płomień 
rozpalony został w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

drogach	 Słowacji.	 Większość	 ocze-
kujących	podjęła	decyzję	powrotu	do	
Polski	i	odebrania	światełka	na	„Gło-
dówce”.	

W	 Zakopanym	 mieliśmy	 czas	 by	
zobaczyć	 jeszcze	 Wielką	 Krokiew,	
nie	zapomnieliśmy	również	o	odwie-
dzeniu	 i	 modlitwie	 przy	 grobie	Olgi	
i	 Andrzeja	 Małkowskich,	 założycieli	
harcerstwa.	

O	 godz.	 12:00	 odbyła	 się	 msza	
św.	 na	 „Głodówce”,	 najstarszym	
schronisku	ZHP	w	Polsce.

To	 tu	 nasza	 Gromada	 odebrała	
światełko	 już	w	bardzo	niesprzyjają-
cych	warunkach,	 bo	 pogoda,	 jak	 to	
w	górach	zmieniła	się	diametralnie.

Po	 dotarciu	 do	 Łubnic	 delegacja	
gromady	przekazała	światełko	poko-
ju	na	ręce	Anny	Grajko	wójta	gminy	
Łubnice	 dla	wszystkich	mieszkańców	
naszej	gminy.

W	tym	miejscu	chciałbym	w	imie-
niu	całej	gromady	zuchowej	Włóczy-
kije	podziękować	za	wsparcie	 finan-
sowe	 jakie	 otrzymaliśmy	 na	 wyjazd	
od	Urzędu	Gminy	 Łubnice,	 naszego	
darczyńcy	 Kazimierza	 Zientarskiego	
oraz	 Centrum	 Kultury	 w	 Łubnicach.	
Podziękowania	 kieruje	 również	 do	
rodziców,	którzy	z	nami	pojechali,	za	
pomoc	 w	 trakcie	 tej	 wyjątkowej	 wy-
prawy.

Mariusz Bolon

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju wójtowi gminy Łubnice 
Annie Grajko
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KSIĄŻKI IDEALNE NA ZIMĘ

Miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka w Łubnicach po raz 
kolejny uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
do bibliotek publicznych”ze środków finansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. W tym roku na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 2 640 zł.

Celem	 Programu	 realizowanego	 w	 ramach	 Narodowe-
go	Programu	Rozwoju	Czytelnictwa	na	lata	2016	–	2020,	jest	
wzbogacenie	i	odnowienie	księgozbiorów	polskich	bibliotek	pu-
blicznych,	w	tym	księgozbiorów	dla	dzieci	i	młodzieży.	Realiza-
cja	Programu	ma	wzmocnić	znaczenie	czytelnictwa	dla	rozwoju	
potencjału	kulturowego	i	kreatywnego	Polaków.

Zimowe	miesiące	to	zdecydowanie	ulubiona	pora	roku	każ-
dego	miłośnika	książek.

A	jako,	że	do	wiosny	mamy	jeszcze	naprawdę	daleko	i	czu-
ję,	 że	 zima	dopiero	 rozkręca	 się	na	dobre,	 to	 specjalnie	dla	
Was	Gminna	Biblioteka	w	Łubnicach	wybrała	TOP	10	KSIĄŻEK	
IDEALNYCH	NA	ZIMĘ.

Najnowsze i popularne tytuły dla dzieci i młodzieży
„Harry Potter i przeklęte dziecko” Joanne Kathlen Rowling

Dla	 zagorzałych	 potteromaniaków	 ta	
książka	to	prawie	skarb,	J.K.	Rowling	pozwo-
liła	zajrzeć	im	ponownie	do	świata	Harry'ego	
Pottera	 jak	do	kuferka	pełnego	bezcennych	
wspomnień.

Harry	Potter	nigdy	nie	miał	łatwego	życia,	
a	 tym	bardziej	 teraz,	gdy	 jest	przepracowa-
nym	urzędnikiem	Ministerstwa	Magii,	mężem	
oraz	 ojcem	 trójki	 dzieci	 w	wieku	 szkolnym.	

Podczas	gdy	Harry	zmaga	się	z	natrętnie	powracającymi	wid-
mami	przeszłości,	jego	najmłodszy	syn	Albus	musi	zmierzyć	się	z	
rodzinnym	dziedzictwem,	które	nigdy	nie	było	jego	własnym	wy-
borem.	Gdy	przyszłość	zaczyna	złowróżbnie	przypominać	prze-
szłość,	ojciec	i	syn	muszą	stawić	czoło	niewygodnej	prawdzie:	że	
ciemność	nadchodzi	czasem	z	zupełnie	niespodziewanej	strony.

„Fangirl” Rainbow Rowell
Wren	i	Cath	to	siostry	bliźniaczki	„podobne”	do	siebie	jak	

ogień	i	woda.	Wren	chce	w	życiu	spróbować	
wszystkiego.	 Lubi	 imprezować,	 randkować	 i	
poznawać	nowych	 ludzi.	Cath	woli	 siedzieć	
w	ich	wspólnym	pokoju	i	pisać	fanfiction	do	
książki,	która	zawładnęła	całym	jej	światem.	
Jest	fanką	nastoletniego	czarodzieja	Simona	
Snowa.	 Mimo,	 że	 tak	 różne	 dziewczyny	 są	
nierozłączne.	 Gdy	 bliźniaczki	 rozpoczynają	
naukę	w	college’u,	 ich	drogi	 się	 rozchodzą	

–	Wren	nie	chce	już	mieszkać	z	siostrą.	Cath	musi	opuścić	swój	
bezpieczny	świat	i	stawić	czoła	rzeczywistości.	Na	swojej	drodze	
spotyka	Reagan	(Cath	prędzej	dogadałaby	się	z	Marsjaninem	
niż	z	nią)	i	wiecznie	uśmiechniętego	Levi’ego	(czy	on	kiedyś	zro-
zumie,	co	to	jest	przestrzeń	osobista?)	oraz	panią	profesor	od	
kreatywnego	pisania	(która	wszelkie	fanfiki	uważa	za	plagiaty).	
„Fangirl”	to	opowieść	o	przyjaźni	wbrew	różnicom	i	o	trudnej	

sztuce	dojrzewania.	To	historia	o	ludziach,	którzy	kochają	książ-
ki	tak	bardzo,	że	stają	się	one	ich	całym	światem.

Kryminały - nie tylko dla mężczyzn
Czarna	 seria	 to	kolekcjonerskie	wydania	kryminałów	naj-

poczytniejszych	skandynawskich	pisarzy,wśród	których	znalazła	
się	między	innymi	Liza	Marklund.	Największą	popularność	przy-
niosła	 jej	seria	9	powieści	z	Anniką	Bengtzon	w	roli	głównej.	
Bohaterka	jest	reporterką	i	zajmuje	się	sprawami	kryminalnymi,	
przez	co	pakuje	się	co	chwila	w	nowe	 tarapaty.	Opowieści	o	
jej	śledztwach	i	życiu	osobistym	przetłumaczono	już	prawie	na	
30	języków.	Wiele	tytułów	trafiło	na	listę	bestsellerów,	a	część	
przeniesiono	na	ekran.

W	 „Dożywociu”Policjantka	Nina	Hoffman	odkrywa	 zwłoki	
swojego	kolegi	ze	służby,	Davida	Lindholma,	Obok	ciała	de-
nata	funkcjonariusze	odnajdują	wstrząśniętą	i	przerażoną	żonę	
–	Julię.	Z	 jej	nieskładnych	słów	można	wywnioskować,	że	do	
mieszkania	 wtargnęła	 jakaś	 kobieta,	 zastrzeliła	 Davida,	 po	
czym	porwała	ich	czteroletniego	synka	i	uciekła.	Jednak	wszyst-
kie	dowody	 zaczynają	wskazywać	na	winę	 samej	 Julii.	Grozi	
jej	dożywocie.	Mimo	własnych	kłopotów	Annika	angażuje	się	
w	sprawę.	Odkrywa,	że	przeszłość	zamordowanego	policjanta	
kryje	wiele	mrocznych	tajemnic,	a	Julia	 jest	niewinna.	Rozpo-
czyna	się	wyścig	z	czasem,	w	trakcie	którego	dziennikarka	musi	
oczyścić	Julię	z	podejrzeń	i	odnaleźć	jej	zaginionego	syna.

Intrygujący	kryminał	i	wartka	akcja.	Musisz	przeczytać!
Z	tej	serii	polecamy	powieści:
-	„Czerwona	wilczyca”,	,,	Raj”,	,,Miejsce	w	słońcu”,	„Gra-

nice”.

Blisko rzeczywistości
,,Jestem żoną szejka” Laili Shukri to	poruszająca	opowieść	Po-

lki,	która	poślubiła	jednego	z	najbogatszych	szejków.	Laila	Shu-
kri	przerywa	milczenie	i	opowiada	o	swoim	tajemniczym	życiu.	
Kim	była,	zanim	zaczęła	pisać	książki?	Jak	została	żoną	szejką?	
Jak	dziś	wygląda	jej	życie?	Amerykańska	firma	farmaceutyczna	
otwiera	swoją	filię	w	Dubaju.	Isabelle	wraz	ze	swoją	przyjaciółką	
wyjeżdża	na	zagraniczny	kontrakt.	Tam	bardzo	szybko	zwraca	
uwagę	jednego	z	najbogatszych	szejków	Zjednoczonych	Emira-
tów	Arabskich,	który	proponuje	jej	małżeństwo.	Czy	przestroga	
matki	okaże	się	prawdziwa?	Jak	wygląda	życie	żony	bogate-
go	szejka?	Czy	istnieje	granica	luksusu?	Opowieść	o	tym,	jaką	
cenę	trzeba	zapłacić,	żeby	kochać,	pisać	i	zachować	samą	sie-
bie	w	dalekim	kraju	i	zupełnie	obcej	kulturze.

Proponujemy	również	książkę	Lailii	Shukiri	pt.
”Byłam służącą w arabskich pałacach”
Wstrząsającą	historię	biednej	Hinduski,	która	służyła	moż-

nym	tego	świata.	Opowieść	o	Bibi	Shaik,	jednej	z	milionów	słu-
żących	w	bogatych	krajach	Zatoki	Perskiej,	żyjącej	w	systemie	
współczesnego	niewolnictwa.	Laila	Shukri	wysłuchała	jej	historii,	
aby	móc	opowiedzieć	ją	światu.	Dziesięcioletnia	Bibi	zostaje	wy-
słana	przez	swoją	matkę	do	pracy	do	Kuwejtu.	Musi	nauczyć	się	
służyć	tak,	żeby	pracodawcy	byli	z	niej	zadowoleni.	Z	czasem	
odkrywa,	że	jest	od	nich	całkowicie	zależna.	Oni	decydują	o	jej	
prawie	do	wolności,	prawie	do	jedzenia,	prawie	do	życia.	Jak	
wygląda	życie	służących	w	arabskich	domach	i	pałacach?	Jaka	
jest	cena,	którą	można	płacić	za	namiastkę	normalnego	życia?	
Odległy	świat,	odrębna	mentalność	i	obyczaje.	To	wszystko	szo-
kuje	Europejczyków.

Powieść	„Rezydencja”	Kate	Andersen	Browerto	światowy	be-
stseller	cenionej	dziennikarki,	która	spędziła	cztery	lata	w	Białym	

KULTURA
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Domu.	Powstał	dzięki	wielu	godzinom	rozmów	z	byłymi	członka-
mi	personelu,	pierwszymi	damami	i	rodzinami	prezydentów.	Je-
dynie	pracownicy	rezydencji	znają	wszystkie	sekrety	najbardziej	
strzeżonego	domu	świata.	Rodziny	prezydenckie	przychodzą	i	
odchodzą	–	nie	zmienia	się	tylko	personel.	Teraz	kamerdynerzy	i	
pokojówki	odsłaniają	kulisy	codziennego	życia	w	Białym	Domu.	
Wspominają,	jak	starali	się	omijać	gabinet	Kennedy’ego,	gdy	
ten	zdradzał	właśnie	swą	śliczną	żonę	Jackie.	Opowiadają	o	11	
września	z	perspektywy,	której	nikt	dotąd	nie	poznał.	Ujawnia-
ją,	co	robi	Michelle	Obama,	by	zapewnić	córkom	„	normalne	
życie	”.Wejdź	do	domu,	w	którym	zamieszka	przyszły	prezydent	
USA.	Jakie	tajemnice	skrywają	rodziny	Kennedych,	Reaganów,	
Bushów	i	Obamów?	Co	robi	prezydent	USA,	gdy	zamykają	się	
za	nim	drzwi	rezydencji?	Ile	jest	prawdy	w	House	of	Cards?

Wspomnienia i pamięć
„Wołyń. Siła traumy”	Maria	Fredro	–	Boniecka.
Miłość	 do	 ziemi,	 rachunek	 krzywd	 i	 demony	 nienawiści.	

Dwa	narody,	dwie	ojczyzny,	wspólna	tragedia.
Wołyń	 ’43	 to	arcyważny	głos	w	dyskusji,	 jaką	 tej	 jesieni	z	

pewnością	wywołała	premiera	filmu	Wojciecha	Smarzowskiego	
Wołyń.

Siedmioro	 świadków,	 trzech	 komentatorów,	 dziesiątki	 spi-
sanych	 relacji.	 Ponad	 siedemdziesiąt	 lat	 po	 rzezi	 wołyńskiej	
(1943-44)	wracają	oni	do	 tamtych	wydarzeń,	 jako	ciągle	ży-
wej	traumy	na	poziomie	jednostkowym	i	zbiorowym,	lokalnym	
i	 narodowym.	 Opowiadają	 o	 osobistych	 doświadczeniach,	
ukazując	niewyobrażalne	okrucieństwo	wydarzeń	oraz	 ich	 tło	
historyczne	i	społeczne.	Relacje	po	latach	nie	pokazują	czarno-
-białego	obrazu	rzezi	wołyńskiej.	Jednych	świadków	stać	na	re-
fleksję,	że	rzeź	była	sterowana	przez	ukraińskich	polityków,	inni	

Historia światełka zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w 
centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terro-
rystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus 
Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny 
ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której pło-
mień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty 
obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątko-
wy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać 
złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w 
zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by 
Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła 
znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami. Takim darem skauci WOSM z całej Europy, a wśród 
nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Nio-
sąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, 
dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości 
braterstwa i pokoju.

Hasło 2016 „Odważnie twórzmy pokój”
Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo po-

trzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone 
w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, któ-
ry jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 
brzmi „Odważnie twórzmy pokój”. 

Pokój trzeba szerzyć –wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powi-
nien dotyczyć naszego działania! 

Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy 
w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody 
tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy 

twierdzą,	 że	 była	 aktem	długo	 tłumionej	 etnicznej	 nienawiści	
ukraińskich	sąsiadów.	Wspomnienia	i	komentarze	układają	się	
w	ciąg	chronologiczny,	od	„sielskich”	obrazów	Wołynia	sprzed	
II	 wojny	 światowej,	 poprzez	 rozgrywanie	 ukraińskich	 nadziei	
narodowych	 przez	 okupanta	 sowieckiego	 i	 niemieckiego,	 aż	
do	obrazów	ukraińskiej	nienawiści	skierowanej	na	Polaków	w	
1942	r.	Temat	wołyński	wpisuje	się	we	współczesność	–	niena-
wiść	etniczną,	podziały	na	lepszych	i	gorszych,	pamięć	o	krzyw-
dach	i	nierozliczonych	traumach.	Wołyń	’43	to	arcyważny	głos	
w	dyskusji,	jaką	tej	jesieni	z	pewnością	wywołała	premiera	filmu	
Wojciecha	Smarzowskiego,	który	ukazuje	ten	czas	poprzez	tra-
giczne	losy	polsko-ukraińskiej	rodziny.

Książki z serii „ Duże Litery”
Książki	z	tej	serii	wydawane	przez	wydawnictwo	Prószyński	

i	S-ka	z	Warszawy,	mają	duży	format	oraz	drukowane	są	nie-
spotykaną	w	większości	publikacji	dla	dorosłych	dużą	i	bardzo	
czytelną	czcionką.	W	bieżącym	roku	zakupiliśmy	19	nowych	ty-
tułów,	wśród	nich	można	znaleźć	publikacje	zarówno	z	literatury	
pięknej,	jak	i	literatury	faktu.	Książki	te	znajdują	się	w	bibliotece	
na	specjalnej	półce.Zobacz	jak	przyjemnie	czyta	się	Duże	Litery.

W	naszej	bibliotece	znalazło	się	ponad	154	nowych	pozy-
cji	książkowych,	na	kwotę	przeszło	4	000	złotych.	Zakup	no-
wych	książek	przekłada	się	na	liczbę	wypożyczeń.	Staramy	się	
wszechstronnie	 i	 racjonalnie	 powiększać	 nasz	 księgozbiór	 w	
nowości	 i	atrakcyjne	tytuły.Na	uwadze	mamy	potrzeby	każdej	
grupy	 wiekowej	 czytelników,	 dlatego	 kupujemy	 teżwoluminy	
drukowane	większą	czcionką,	aby	seniorzy	mogli	kontynuować	
przygodę	z	książką.

Zapraszamy	do	biblioteki	i	życzymy	miłej	lektury.
Ewa Murdza

takiego pokoju nie doświadczają. My, harcerze Związku Harcerstwa 
Polskiego nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem two-
rzenie pokoju wymaga od nas, harcerzy i wszystkich ludzi, wielkiego 
wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem nawet 
własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego, „ja”. 

Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka 
wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w 
drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że 
taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźnie-
mu bez względu na to, kim i jaki on jest. Betlejemski Ogień niech umac-
nia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka nie tylko podczas 
akcji, ale i całego nadchodzącego roku. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 
1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań 
charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później 
patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka 
lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 
Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem 
Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, 
podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i 
przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. 
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju 
od 1991r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich 
skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Sło-
wacji, 

raz w Polsce –w tym roku kolej na Słowaków.
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i har-

cerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i 
Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Źródło: www.swiatlo.zhp.pl 

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju

KULTURA
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O ile ogień potrafimy dostrzec i w 
porę zareagować to w przypadku tlenku 
węgla jesteśmy dużo bardziej bezradni, 
gdyż tlenek węgla zwany potocznie cza-
dem jest gazem bezbarwnym i bezwon-
nym. Czad jest nieco lżejszy od powie-
trza w przypadku wniknięcia do układu 
oddechowego człowieka wiąże się na 
trwale z hemoglobiną krwinek i hamuje 
oddychanie tkankowe. 

Na	skutek	niewłaściwego	odprowadza-
nia	 spalin	 i	 dymu	 z	 urządzeń	 grzewczych	
czad	może	 być	 szczególnie	 niebezpieczny	
dla	zdrowia	a	nawet	życia	ludzi.

Zaniedbania	 w	 zakresie	 czyszczenia	 i	
przeglądów	 okresowych	 stanu	 techniczne-
go	przewodów	kominowych	mogą	być	–	a	
jak	wykazuje	praktyka	codzienna	–	są	przy-
czyną	śmiertelnych	zatruć	tlenkiem.	

Komenda	powiatowa	Państwowej	Straży	
Pożarnej	w	Staszowie	apeluje	aby:

-	 wykonywać	 okresowe	 przeglądy	 in-
stalacji	 wentylacyjnej	 i	 przewodów	 komi-
nowych	oraz	ich	czyszczenia,	podczas	uży-
wania	 jako	 opału	 drewna	 i	 węgla	 należy	
przeglądy	 wykonywać	 nie	 rzadziej	 niż	 raz	
na	 3	 miesiące,	 podczas	 używania	 gazu	
ziemnego	 lub	 oleju	 opałowego	 przegląd	
należy	wykonywać	nie	rzadziej	niż		raz	na	
6	miesięcy,
-	 nie	zasłaniać	kratek	 i	otworów	wentyla-

cyjnych,
-	 przy	montażu	instalacji	i	urządzeń	grzew-

czych	 korzystać	 z	 usług	 wykwalifikowa-
nych	osób,

-	 użytkować	 wyłącznie	 sprawne	 urządze-
nia,	kontrolować	ich	stan	techniczny,

-	 w	 przypadku	 wymiany	 okien	 na	 nowe,	
sprawdzić	 poprawność	 działania	 wen-
tylacji,	nowe	okna	są	zazwyczaj	o	wiele	
bardziej	szczelne	i	mogą	pogarszać	wen-
tylację,

-	 systematycznie	 sprawdzać	 ciąg	 powie-
trza	w	kratkach	np.:	poprzez	przyłożenie	
kartki	papieru	-	przy	prawidłowej	wenty-
lacji	kartka	powinna	przylegać	do	kratki,

-	 dla	bezpieczeństwa	należy	 zamontować	
czujniki	tlenku	węgla	lub	dymu,

-	 nie	 bagatelizować	 objawów	 duszności,	
bólu	i	zawrotów	głowy,	nudności,	wymio-
tów,	osłabienia,	przyspieszenia	czynności	
serca	i	oddychania,	objawy	te	mogą	być	
sygnałem	zatrucia	czadem,

-	 nie	 zostawiać	 pojazdów	 silnikowych	 w	
garażach	z	zapalonym	silnikiem.

mł. bryg. Grzegorz Rajca

CZAD I OGIEŃ 
OBUDŹ CZUJNOŚĆ

PSP
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Pięknie żyć
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Kopciuszek


