


Niech ta Wielkanoc będzie dla Was pełna Nadziei, Miłości i Wiary.
Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstaje każdego roku
nieodmiennie w naszych sercach,
tak nowe tchnienie życia ukaże wspaniałe możliwości przed nami, 
gdy tylko Boża Miłość zamieszka na stałe wśród nas.
Dzieląc się jajkiem z bliskimi i dalszymi obdarowujcie się Łaską Pańską
i wszystkim tym co najlepsze w Was.
Życzę radosnych chwil, dobrych myśli i ciekawie spędzonych chwil 
przy kwartalniku ,,Nowiny Łubnickiej Gminy”.

Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni Państwa spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania trudności

i nadzieję, by z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Wielkanocnych
życzą
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…. Z SESJI RADY GMINY

W tym dniu radni podjęli uchwały 
w sprawach:
- uchwalenia budżetu gminy na 

2017 rok,
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2017-
2020,

- wykazania jednostek oświato-
wych prowadzonych przez Gminę 
Łubnice, które tworzą wydzielony 
rachunek dochodów oraz ustale-
nia źródeł dochodów i ich prze-
znaczenia.

Następnie informacji z działalno-
ści w okresie międzysesyjnym udzie-
liła Wójt Gminy Anna Grajko. 

Po zakończonej części roboczej 
radni kontynuowali spotkanie w 
Centrum Kultury w Łubnicach, gdzie 
odbyła się świąteczno-noworoczna 
część sesji, podczas której w miłej 
atmosferze dokonano podsumo-
wania mijającego roku oraz złożo-
no sobie życzenia na nadchodzący 
2017 rok

***
Kolejne XXVII posiedzenie Rady 

Gminy odbyło się 9 lutego br. Po 
przyjęciu proponowanego porządku 
obrad i protokołu z poprzedniej se-
sji, radni podjęli uchwały dotyczące:
- projektu dostosowania planu sie-

ci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolne-
go,

- przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 
2017 r.,

- wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych,

- wynajmu lokalu użytkowego,
- skargi na działalność Ośrodka 

Pomocy Społecznej.
Następnie Przewodniczący Komi-

sji Finansów, Rozwoju Gminy i Rol-
nictwa przedstawił sprawozdanie z 
działalności komisji w roku 2016, 
zaś Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej plan kontroli na rok bieżący. 

***
Następne XXVIII nadzwyczajne 

posiedzenie Rady Gminy miało miej-
sce 16 lutego br. Po przeprowadze-
niu dyskusji nad projektem uchwały 
w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimna-
zjum do nowego ustroju szkolnego 
przedstawiono projekt nowej uchwa-
ły w miejsce dotychczas obowiązu-
jącej uchwały nr XXVII/118/17 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 9 lutego 2017 
roku. W wyniku głosowania za przy-
jęciem nowej uchwały oddano 7 
głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzy-
mujący się – 1 głos. Wobec czego 
pozostała uchwała podjęta 9 lutego 
2017 r.

W dniu 30 marca 2017 roku od-
było się XXIX w kadencji posiedzenie 
Rady Gminy. W tym dniu radni pod-
jęli uchwały w sprawach:
- dostosowania sieci szkół podsta-

wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego,

- budżetowych,
- funduszu sołeckiego,
- przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Łubnice w 
2017 r.,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Łubnice,

- zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 
Rady Gminy Łubnice z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyj-
nych udostępnianych dla prze-
woźników, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina 
Łubnice, warunków i zasad korzy-
stania z tych obiektów oraz usta-
lenia stawek opłat za korzystanie 
z nich,

- zmiany uchwały nr XIII/42/11 
Rady Gminy Łubnice z dnia 28 
października 2011 r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez od-
działy przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Łubnice,

- określenia kryteriów obowiązują-
cych w postępowaniu rekrutacyj-
nym do pierwszej klasy publicznej 
szkoły podstawowej, dokumen-
tów potwierdzających te kryteria 
oraz przyznania im określonej 
liczby punktów,

- określenia kryteriów i przyznania 
każdemu kryterium określonej 

W dniu 29 grudnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się XXVI 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. 
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liczby punktów oraz określenia 
niezbędnych dokumentów do 
potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wycho-
wania przedszkolnego prowadzo-
nych przez Gminę Łubnice.

Szczególne znaczenie miało pod-
jęcie Uchwały Nr XXIX/123/17 w 
sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do no-

wego ustroju szkolnego. W wyniku 
głosowania tajnego za przyjęciem 
uchwały oddano 10 głosów, przeciw 
– 4 głosów, wstrzymujący się – 1 głos.

Szczegółowy protokół oraz pod-

jęte uchwały Rady Gminy Łubnice 
dostępne są na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy 
Łubnice lub w Biurze Rady Gminy.

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala
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UZASADNIENIE
uchwały NR XXIX/123/17 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 30 marca 2017 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grud-
nia 2016 roku Przepisy wprowadzają-
ce ustawę -Prawo oświatowe ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60 rada gminy podej-
muje uchwałę w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Projekt docelowej sieci szkół podsta-
wowych jak i zasady funkcjonowania 
szkół podstawowych i gimnazjum w 
okresie przejściowym był przedmio-
tem dyskusji radnych i rodziców. Każ-

dy mógł wyrazić swoją opinię i zgła-
szać wnioski. Przedstawiciele organu 
prowadzącego spotykali się również z 
dyrektorami szkół i przedstawicielami 
rodziców. Szczegółowej analizie pod-
dano również pisemne stanowiska 
nauczycieli i rodziców.

Publiczne Szkoły Podstawowe o 
stopniu organizacyjnym I-VI stają się 
z mocy ustawy szkołami ośmiokla-
sowymi, natomiast Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Wojciecha Skuzy w 
Łubnicach o stopniu organizacyjnym 
I-III postanowiono przekształcić w 
ośmioklasowa Publiczną Szkołę Pod-

stawową im. Wojciecha Skuzy w Łub-
nicach włączając do niej klasy gim-
nazjum.

Przychylając się do prośby rodzi-
ców rada podjęła decyzję aby od 
1 września 2017 roku w szkole tej 
utworzyć klasy I-VII, co jest zawarte 
w podjętej uchwale. Proponowany 
przez radę projekt sieci szkół pod-
stawowych i klas gimnazjum umoż-
liwia realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki przez wszystkie 
dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę za-
sadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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„BUDŻET 2017 ROK - DOCHODY BUDŻETOWE” NA ROK 2017 

Z URZĘDU...

Dział Rozdział Nazwa Dochody

010  Rolnictwo i łowiectwo  18 000,00
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  13 000,00
 01095 Pozostała działalność  5 000,00

020  Leśnictwo  2 000,00
 02001 Gospodarka leśna  2 000,00

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  322 200,00
 40002 Dostarczanie wody  322 200,00

600  Transport i łączność  860 602,00
 60016 Drogi publiczne gminne  860 602,00

700  Gospodarka mieszkaniowa  65 111,00

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  65 111,00
750  Administracja publiczna  31 393,00

 75011 Urzędy wojewódzkie  31 393,00

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

 890,00

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  890,00

756  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 2 345 089,00

 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  3 000,00

 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 274 800,00

 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 664 500,00

 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw

 39 253,00

 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  1 363 536,00
758  Różne rozliczenia  6 930 141,00

 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  3 601 941,00
 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  3 244 911,00
 75814 Różne rozliczenia finansowe  50 000,00
 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  33 289,00

852  Pomoc społeczna  242 100,00

 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

 16 455,00

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  30 836,00
 85216 Zasiłki stałe  71 825,00
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  51 344,00
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  7 000,00
 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  64 640,00

855  Rodzina  4 690 974,00
 85501 Świadczenie wychowawcze  2 893 609,00

 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 1 797 365,00

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  281 500,00

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  20 000,00
 90002 Gospodarka odpadami  255 200,00
 90003 Oczyszczanie miast i wsi  1 300,00

 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

 5 000,00

Ogółem 15790000,00

„BUDŻET 2017 ROK - WYDATKI BUDŻETOWE” NA ROK 2017 

Dział Rozdział Nazwa Wydatki

010  Rolnictwo i łowiectwo  2 037 176,00
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  2 000 000,00
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 01030 Izby rolnicze  7 176,00
 01095 Pozostała działalność  30 000,00
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  540 100,00
 40002 Dostarczanie wody  540 100,00
600  Transport i łączność  1 980 200,00
 60014 Drogi publiczne powiatowe  136 104,00
 60016 Drogi publiczne gminne  1 664 096,00
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  180 000,00
750  Administracja publiczna  2 101 250,00
 75011 Urzędy wojewódzkie  31 393,00
 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  137 000,00
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  1 843 857,00
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  10 000,00
 75095 Pozostała działalność  79 000,00

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa

 890,00

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  890,00
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  127 401,00
 75412 Ochotnicze straże pożarne  84 222,00
 75421 Zarządzanie kryzysowe  43 179,00
758  Różne rozliczenia  100 000,00
 75818 Rezerwy ogólne i celowe  100 000,00
801  Oświata i wychowanie  4 898 440,00
 80101 Szkoły podstawowe  2 569 580,00
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  419 800,00
 80110 Gimnazja  1 059 760,00
 80113 Dowożenie uczniów do szkół  203 094,00
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  6 500,00
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  144 676,00

 80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych for-
mach wychowania przedszkolnego

 25 000,00

 80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lice-
ach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 434 600,00

 80195 Pozostała działalność  35 430,00
851  Ochrona zdrowia  23 053,00
 85153 Zwalczanie narkomanii  3 000,00
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  20 053,00
852  Pomoc społeczna  842 016,00
 85202 Domy pomocy społecznej  160 000,00

 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

 16 455,00

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  90 836,00

 85216 Zasiłki stałe  71 825,00

 85219 Ośrodki pomocy społecznej  329 400,00

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  58 860,00
 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  114 640,00

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  40 000,00
 85415 Pomoc materialna dla uczniów  40 000,00

855  Rodzina  4 701 474,00
 85501 Świadczenie wychowawcze  2 893 609,00

 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 1 795 365,00

 85508 Rodziny zastępcze  12 500,00
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  605 000,00

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  45 000,00
 90002 Gospodarka odpadami  250 000,00
 90013 Schroniska dla zwierząt  10 000,00
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INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH

Lp. Nazwa zadania Cel operacji Działanie
1 Przebudowa wraz ze zmianą 

nawierzchni drogi gminnej nr 
342079T Borki - Zdzieci od km 
0+00 do km 1+160

Poprawa życia mieszkań-
ców Gminy Łubnice poprzez 
przebudowę wraz ze zmianę 
nawierzchni drogi gminnej 
Borki - Zdzieci

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2 Przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid.90/8 w m. Budziska po 
starym wale od km 0+000 do 
km 0+500

Poprawa życia mieszkań-
ców Gminy Łubnice poprzez 
zmianę nawierzchni drogi 
wewnętrznej Budziska po 
starym wale

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

3 Zmiana nawierzchni drogi we-
wnętrznej Grabowa - Gościniec 
nr ewid.152, 98/2,114 od km 
0+000 do km 1+310

Poprawa życia mieszkań-
ców Gminy Łubnice poprzez 
zmianę nawierzchni drogi 
wewnętrznej Grabowa Go-
ściniec

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

4 Przebudowa odcinka drogi 
gminnej nr 342083T Grabowa 
- Borki od km 0+000 do km 
0+370

Poprawa życia mieszkańców 
Gminy Łubnice poprzez prze-
budowę drogi gminnej Gra-
bowa – Borki

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

5 Przebudowa drogi gminnej nr 
342009T Łubnice Boisko od km 
0+000 do km 0+260

Poprawa życia mieszkańców 
Gminy Łubnice poprzez prze-
budowę drogi gminnej Łub-
nice Boisko

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

6 Przebudowa drogi gminnej nr 
342007T Orzelec Mały Cegielnia 
od km 0+000 do km 0+713

Poprawa życia mieszkańców 
Gminy Łubnice poprzez prze-
budowę drogi gminnej Orze-
lec Mały Cegielnia

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

7 Przebudowa wraz ze zmianą 
nawierzchni drogi gminnej nr 
342035T Przeczów Most od km 
0+000 do km 1+265

Poprawa życia mieszkań-
ców Gminy Łubnice poprze 
przebudowę wraz ze zmianą 
nawierzchni drogi gminnej 
Przeczów Most

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

8 Przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid.653 w m. Zalesie od km 
0+000 do km 0+400

Poprawa życia mieszkańców 
Gminy Łubnice poprzez prze-
budowę drogi wewnętrznej 
Zalesie

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”

W miesiącu marcu Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów ul. 
Rakowska 40, przystąpiło do realizacji zadań na 
terenie Gminy Łubnice w związku z podpisanymi 
umowami w dniu 23 maja 2016 roku. Termin za-
kończenia zadania 31 październik 2017 r.

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  295 000,00

 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

 5 000,00

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  484 000,00
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  150 000,00
 92113 Centra kultury i sztuki  334 000,00

925  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody

 200 000,00

 92595 Pozostała działalność  200 000,00
926  Kultura fizyczna  9 000,00

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  9 000,00
Ogółem 18 690 000,00

Barbara Dudek 
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FORUM SAMORZĄDOWE 
W WARSZAWIE

„W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH”

Z ŻYCIA GMINY...

1600 samorządowców z całej 
Polski 16 marca br. wzięło udział 
w Forum Samorządowym w War-
szawie. Rozmawiano o aktualnej 
sytuacji samorządu i obronie kon-
stytucyjnych zasad samorządności. 
Gminę Łubnice reprezentował Wójt 
Gminy Anna Grajko oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Marian 
Komasara. Organizatorami Forum 
były krajowe i regionalne organi-
zacje samorządowe, m. in.: Zwią-
zek Gmin Wiejskich RP, Związek 

Miast Polskich, Związek Powiatów 
Polskich, Unia Miasteczek Polskich, 
Unia Metropolii Polskich, Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Orga-
nizacji Samorządowych, Związek 
Województw RP, Komisja Wspólna 
Rządu i Samorządu Terytorialne-
go. Samorządowcy różnych szcze-
bli dyskutowali o aktualnej sytuacji 
samorządów i obronie konstytucyj-
nych zasad samorządności. Jednym 
z najważniejszych punktów Forum 
było omówienie i podpisanie Karty 

Samorządności oraz wystosowanie 
Apelu Przedstawicieli środowisk sa-
morządowych w obronie samorząd-
ności terytorialnej w Polsce.

Na Forum przyjęto następujące 
dokumenty:
- Karta Samorządności,
- Apel Przedstawicieli środowisk 

samorządowych, dotyczący 
obrony samorządności teryto-
rialnej w Polsce,

- Twój los w Twoich rękach,
- Limitowanie kadencji władz pu-

blicznych w świetle Konstytucji RP,
- Odpowiedź na wniosek o infor-

mację publiczną w sprawie pato-
logii w samorządzie.

Aleksandra Stachniak

W czasach gdy komputer i internet stanowi główny przedmiot 
zainteresowań dzieci staje się to problemem, który zwiększa ry-
zyko powstawania wad postawy, a także wpływa za zmniejszenie 
aktywności fizycznej. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw temu problemowi 
w grudnia ub. roku Gmina Łubnice złożyła wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystki o dofinansowanie zajęć ze 
środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla 
uczniów. Wniosek dotyczył realizacji zadania pn. „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” polegającego na przeprowadze-
niu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej dla uczniów naszych szkół. Początkiem 
roku 2017 zostaliśmy poinformowani, iż nasz wniosek 
został zaopiniowany przez Ministerstwo pozytywnie i może-
my przystąpić do realizacji zadania. Projekt finansowany w 
50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i 50% w budżetu 
Gminy Łubnice. Zajęcia prowadzone w każdej ze szkół na 
terenie Gminy Łubnice są zajęciami pozalekcyjnymi. Każdy 
zainteresowany uczeń czy też rodzic, który pragnie aby jego 
dziecko aktywnie spędzało czas wolny, a do tej pory nie 
zgłosił chęci udziału w programie może jeszcze skorzystać 
z zajęć, które będą prowadzone do końca czerwca 2017 r.

Ewelina Imiołek

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej 
Ruszył projekt ,,Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej", 

którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród mieszkańców 41 gmin województwa świętokrzy-
skiego i śląskiego (w tym również gminy Łubnice). Projekt 
zakłada przeszkolenie 4 370 osób dorosłych w 4 grupach 
wiekowych w ciągu 3 lat. Szkolenia dla odbiorców koń-
cowych przeprowadzą przygotowani do tego trenerzy cy-
frowi. Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie 
utworzenie 41 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 
w gminach biorących udział w projekcie. Efekty projektu 
to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektro-
niczną, w tym spraw urzędowych oraz wzrost umiejętności 
bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z 
Internetu. Partnerem samorządowym w realizacji projektu 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

Aleksandra Stachniak

Wojewódzki Konwent Wójtów
14 lutego br. w Kielcach odbył się Wojewódzki Kon-

went Wójtów, podczas którego dokonano podsumowa-
nia działalności w 2016 roku oraz ustalono kierunki 
działania na 2017 rok z uwzględnieniem zmian w funk-
cjonowaniu lokalnych samorządów zapowiedzianych 
przez rząd. W konwencie wzięła udział Anna Grajko wójt 
gminy Łubnice. 

Aleksandra Stachniak



10 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z ŻYCIA GMINY...
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Z ŻYCIA GMINY...

SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SILA
W dniu 4 lutego o godzinie 17.00 w 

sali widowiskowej Centrum Kultury w 
Łubnicach odbyło się Zebranie Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Ludzi Aktywnych. 

Dziękujemy naszym Członkom 
oraz Sympatykom za przybycie. Pod-
czas spotkania zostały podsumowa-
ne dotychczasowe działania podjęte 
przez stowarzyszenie oraz przedys-
kutowano szereg przedsięwzięć, któ-

re planowane są do realizacji w 
bieżącym roku. Sztandarowym dzia-
łaniem w 2016 roku był projekt pn. 
,,Sztuka jednoczy ludzi różnych po-
koleń", który stowarzyszenie realizo-
wało w okresie od lipca do grudnia 
2016 r. Poza projektem stowarzysze-
nie zorganizowało Zawody Wędkar-
skie, Turniej Piłki Nożnej, ogniska 
i warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

Uczestniczyło również w Targach 
Turystycznych AGROTRAVEL. Do-
datkowo członkowie stowarzyszenia 
zorganizowali zbiórkę darów, które 
zostały przekazane dzieciom Domu 
Ojca Gwinona w Pacanowie. Mamy 
nadzieję, że bieżący rok będzie obfi-
tował w działania służące mieszkań-
com naszej gminy!

Aleksandra Stachniak
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28 lutego w zabytkowych wnętrzach 
Pałacu w Kurozwękach odbyło się uroczy-
ste podsumowanie Programu Grantowego 
Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim.

 W 2016 roku swoje projekty zre-
alizowało 14 grup nieformalnych i sto-
warzyszeń z gmin: Staszów, Rytwiany, 
Bogoria, Połaniec, Szydłów oraz Łubni-
ce. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele grup realizujących projekty oraz 
władz samorządowych. Zaproszeni 
Goście obejrzeli relacje z ogólnopol-
skiej realizacji Programu Działaj Lokal-
nie oraz film podsumowujący wszystkie 
działania grup w powiecie staszow-
skim. Wśród nagrodzonych znalazły się 
następujące grupy i ich projekty:
- Sztuka jednoczy ludzi różnych po-

koleń - Grupa nieformalna Inicjaty-
wy Ludzi Aktywnych,

- Żwawe babki, robią pierogi, ciasta 
i sałatki – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wilkowej,

- Ruchliwe Babsztyle ! - Grupa niefor-
malna Sołtys i Rada sołecka,

- Ginące zawody oczami wyobraźni
- Grupa nieformalna IMPRESJA,
- Nasza mała Ojczyzna częścią wiel-

kie Europy - Bractwo Świętego Ja-
kuba w Kotuszowie,

- Lokalne Igrzyska dla Dzieci - Stowa-
rzyszenie Aktywna Kraina,

- Lato w piekarniku na talerzu i w sło-
iku - Grupa nieformalna Mieszkań-
cy Podborka,

- Rozczytać Staszów - Grupa niefor-
malna Sympatycy Biblioteki,

- Byliśmy jesteśmy będziemy…
- Grupa nieformalna Razem raźniej 

razem lepiej,
- Przygotowanie i budowa miejsca do 

spotkań dla mieszkańców Szczeki - 
Stowarzyszenie Wspólna Szczeka,

- Pierogowa Wioska zaprasza lato z 
produktem lokalnym - Stowarzysze-
nie Nasza Gmina Bogoria,

- Retro klasa żywa lekcja historii - 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
"Dolina Kacanki",

- Szydłowscy Seniorzy - zdrowi, ak-
tywni, kulturalni. - Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów w Szydłowie,

- Historia łączy pokolenia - Stowarzy-
szenie "Jędrusie".
Przedstawiciele nagrodzonych 

grup odebrali pamiątkowe kola-
że zdjęć z realizacji projektów, które 
będą dobrym 
wspomnieniem 
i inspiracją do 
kolejnych dzia-
łań. Symbolicz-
ne podziękowa-
nia oraz kwiaty 
powędrowa ł y 
do przedstawi-
cieli władz sa-
morządowych 
za finansowe 
wsparcie Pro-
gramu Działaj 
Lokalnie. Gmi-
nę Łubnice re-
prezentował se-

kretarz gminy Leszek Ziółek. 
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć 
zaproszono wszystkich gości na roz-
mowy przy kawie. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa obrazów „Ginące 
zawody oczami wyobraźni” oraz wy-
stawa prac konkursowych z projektu 
„Nasza mała Ojczyzna częścią wielkie 
Europy”. To był również czas na wy-
mianę doświadczeń zdobytych przy 
realizacji swoich inicjatyw i omawia-
nie planów na przyszłość. Cieszy-
my, że przy profesjonalnym wsparciu 
Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Mło-
dzieży mogliśmy zrealizować cieka-
we projekty na terenie naszej gminy. 
Działaj Lokalnie to Program Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków 
Działaj Lokalnie.

Aleksandra Stachniak

GALA ,,DZIAŁAJ LOKALNIE”

Z ŻYCIA GMINY...
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GMINNE ELIMINACJE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ

22 marca 2017 roku w Centrum Kul-
tury w Łubnicach odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”.

Turniej ma na celu popularyzację 
przepisów i kształtowanie umiejętno-
ści w zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciw-
pożarowej. Młodzi ludzie nabywają 
znajomości przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania na wy-
padek pożaru, praktycznych umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na te-
mat techniki pożarniczej, organiza-
cji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje odbyły się w dwóch 
grupach wiekowych. Szkołę podsta-
wową reprezentowali uczniowie z 
Budzisk, Gac Słupeckich i Wilkowej, 
zaś gimnazjum uczniowie z Łubnic.

Jury eliminacji gminnych w skła-
dzie: mł. bryg. Janusz Juszczak, 
przedst. KP PSP Staszów Wojciech 
Wróblewski, komendant gminny Jó-
zef Dulęba, naczelnik OSP Łubnice 
Włodzimierz Romański oraz pracow-
nik UG Łubnice Agnieszka Reczek 
po dokonaniu oceny prac pisemnych 
wyłoniło zwycięzców. W bieżącym 
roku najwyższym poziomem wiedzy 
wykazali się:

I grupa wiekowa – szkoła podsta-
wowa:
- I miejsce – Rafał Bednarski
- II miejsce – Szymon Żarkiewicz
- III miejsce – Jakub Godos

II grupa wiekowa – gimnazjum:
- I miejsce – Sylwia Romańska
- II miejsce – Karolina Nowak
- III miejsce – Martyna Oleś

Uczestnicy turnieju otrzymali na-
grody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy ufundowane przez Gminną 
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Urzędu 
Gminy w Łubnicach.

Podziękowania otrzymali także 
opiekunowie, którzy przygotowa-
li młodzież do eliminacji, a byli to: 
Renata Wójtowicz (PG w Łubnicach), 
Beata Szczęsna (PSP w Budziskach), 
Bożena Głogowska (PSP w Wilkowej) 
i Zofia Gil (PSP w Gacach Słupec-
kich).

Dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom i szczególnie gratulu-
jemy Rafałowi Bednarskiemu i Sylwii 
Romańskiej awansu do eliminacji 

powiatowych.
Eliminacje powiatowe Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej odbędą się 7 kwietnia br. o 

godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Życzymy dalszych sukcesów!
Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY...
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

,,Gwiazdo świeć jeśli możesz”
,,Jasełka“ to czas oczekiwania na Boże Narodzenie, w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach są już trady-
cją. Odbyły się 19 grudnia 2016 r. o godz. 1200.

Nad całością czuwali pan Sławomir Gumuła i pani Be-
ata Szczęsna.

Odświętnie ubrani goście, uczniowie i nauczyciele. 
Wszyscy obserwują, przysłuchują się i oceniają – czy tym 
razem jest inaczej, ciekawiej, bardziej dostojnie? Na te i 
wiele innych pytań każdy niech sobie odpowie sam. W 
tym roku wszyscy uczniowie naszej szkoły dołożyli wszel-
kich starań, aby wykazać się umiejętnościami aktorskimi. 
Logistycznie trudno było zorganizować przedstawienie, 
gdyż uczestniczyli w nim uczniowie z różnych klas, ale 
udało się. Śpiew kolęd i pastorałek, był piękny, a mali 
aktorzy sprawdzili się jak nigdy wcześniej. Montaż słowno 
– muzyczny jasełek oraz dekoracje dostosowane były do 
okoliczności, miały na celu przybliżyć i uroczyście prze-
żyć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Uświetniły tę uroczystość efekty specjalne, które dodały 
blasku całości. Na koniec uczniowie wraz z zaproszonymi 
gośćmi przy grze na akordeonie Wojciecha Kozła odśpie-
wali kolędę ,,Bóg się rodzi”. Trud i pracę w przygotowanie 
tego przedsięwzięcia docenią Ci którzy je widzieli. Dzięki 
rodzicom mogliśmy czuć namiastkę świąt. Ogromne po-
dziękowania dla pani Katarzyny Wolak za przywiezienie 
choinek, które otrzymaliśmy w darze. 

Sławomir Gumuła, Beata Szczęsna

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 26 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w PSP w 

Budziskach odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Frekwencja była wspa-

niała, przybyło ponad 50 osób, aby podziwiać występy 
swoich wnucząt. Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas 
I-III śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Goście byli 
poruszeni, w oczach niektórych można było dostrzec łzę 
wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były 
wręczane przez dzieci lukrowane pierniki w kształcie ser-
ca. Nie zabrakło wspólnych rozmów przy pysznych cia-
stach domowego wypieku. Spotkanie przebiegło w ser-
decznej atmosferze.

Niechaj Dziadzio z Babunią tak nam 
długo żyją, póki komar i mucha 
morza nie wypiją. 
Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli, 
aż się Babcia i Dziadzio nażyją do woli!

Teresa Stawecka 

ZAWSZE BEZPIECZNIE
Bezpieczeństwo uczniów jest w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Budziskach sprawą priorytetową. Dla-
tego też wszelkie działania zmierzają do tego, aby w 
szkole i poza nią było bezpiecznie. Nie ukrywamy, że 
to trudne zadanie, ale konieczne, aby nasi uczniowie 
znali zagrożenia i potrafili im zapobiegać. Wiele przed-
sięwzięć, które podejmujemy znajduje aprobatę społe-
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czeństwa. 
W obecnym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie 

uczestniczyli w: 
1) kilku spotkaniach z policjantem,
2) zapoznawali się z drogą ewakuacyjną i znakami 

na terenie placówki,
3) uczestniczyli w wycieczkach na przejście dla pie-

szych (kl. I – II),
4) brali udział w spotkaniu ,,Pierwszaki – zdrowo i 

bezpiecznie do szkoły”,
5) uczestniczyli w szkoleniu w zakresie ewakuacji z te-

renu PSP w Budziskach,
6) odbyła się próbna ewakuacja ludzi i mienia z PSP 

w Budziskach,
7) wykazali się podczas szkolenia przedmedycznego 

oraz zapoznali się ze sprzętem strażackim – współ-
praca z OSP z Łubnic,

8) biorą udział w konkursach związanych z bezpie-
czeństwem ,,Bezpieczeństwo na piątkę”, ,,Pięknie 
Żyć” – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, XXXX 
Ogólnopolskim Turniej Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, Międzysz-
kolnym Turnieju ,,Pierwsza Pomoc”,

9) udział w konkursach plastycznych: ,,Eko plakat – 
kupuj z głową”, ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa 
– środki chemiczne to nie zabawa”,

10) spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ze Staszowa kl.,,0” - 
III,

11) ostatnim działaniem było spotkanie z Rzecznikiem 
Komendy Powiatowej Policji w Staszowie asp. Ma-
riuszem Domagałą oraz mł.asp. Fabianem Łuka-
sikiem z Komendy Policji w Połańcu. Celem tego 
spotkania było:

- uświadomienie zebranym jaki wpływ mają narkoty-
ki i dopalacze na młodzież,

- umieszczanie informacji niezgodnych z prawdą, 
obraźliwych komentarzy oraz zdjęć w Internecie,

- bezpieczne korzystanie z sieci internetowej oraz 
odpowiedzialności karnej,

- uświadomienie jakie grożą konsekwencje powyż-
szych działań.

niebawem przed nami podróż do miejsca, które będzie 
nas uczyć i bawić, ale o tym następnym razem.

Beata Szczęsna

Przychodzi Jezus...
5 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyły się ja-

sełka „Przychodzi Jezus na świat”. Na tę uroczystość 
przybyli liczni goście: Pani Wójt, Państwo Radni, Prze-
wodniczący Rady Gminy, Rodzice. Dzieci zaprezento-
wały piękny program artystyczny uświetniony kolędami 
przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, na 
których grali uczniowie naszej szkoły. Jasełka szkolne 
były także pokazem talentów, które drzemią w uczniach 
naszej szkoły. Dla wszystkich dzieci Państwo Radni przy-
gotowali słodki poczęstunek. 

Hej kolęda, kolęda
Świąteczny nastrój zagościł w Centrum Kultury w 

Łubnicach 20 stycznia 2017 roku za sprawą Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek. Uczniowie naszej szkoły zaprezen-
towali tradycyjne kolędy oraz pastorałki. Wykonawców 
zasłużonymi brawami nagradzała licznie zgromadzo-
na publiczność. Występy zakończyły się sukcesem dla 
uczniów naszej szkoły. Udało się zdobyć podwójne 
Grand Prix Pierwsze zdobyły dzieci z oddziału przed-
szkolnego, drugie grupa „Ćwierćnutki” z klasy IV. 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratuluje-
my talentu i odwagi. Laureaci otrzymali nagrody. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę. Naszą 
szkołę reprezentowali:
1) klasy I-III:
- Julia Żak - kl.II
- Karolina Rosicka - kl.II
- Nikodem Kieras - kl.II
- Bartłomiej Żak - kl.II
- Wojciech Zeliaś - kl.II
- Ignacy Dalczyński - kl.III
- Katarzyna Czajka - kl.III
2) klasa IV:
- Wiktoria Kozioł - kl.IV
- Jakub Adamczyk - kl.IV
- Grupa „Ćwierćnutki „ w składzie: Marcelina Kmie-

cik, Wiktoria Kozioł, Angelika Kostera, Sylwia Mą-
dra, Izabela Pyrz, Aleksandra Tarnowska, Magda 
Miedzianko, Julia Zeliaś.

Agnieszka Cyranowska
Renata Domagała

Podczas prelekcji zebrani obejrzeli film pt. ,,Gdzie 
jest Mimi?” oraz wysłuchali 

wiele przykładów związanych z powyższą tematyką.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. IV – VI, ro-

dzice i nauczyciele.
To nie koniec naszych działań w tym zakresie. Już 
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Przegląd Kolęd i Pastorałek
Dnia 20 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury w Łub-

nicach odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Dzieci z 
oddziału przedszkolnego w PSP w Gacach Słupieckich 
pięknie zaprezentowały się śpiewając pastorałkę "Kiedy 
byłem ogrodniczkiem". Święta Bożego Narodzenia są 
chyba najpiękniejszymi świętami ze względu na piękną 
zimową aurę, ale również na tradycję kolędowania. W 
czasie trwania przeglądu wszyscy poczuli magię minio-
nych świąt i przenieśli się w ten czas. We wszystkich pre-
zentacjach można było usłyszeć radość i doświadczyć jak 
bogata i różnorodna jest twórczość związana z tym okre-
sem. Przedszkolaki bardzo przeżywały swój występ, z za-
ciekawieniem przyglądały się i przysłuchiwały występom 
wszystkich uczestników. Muzycznej rywalizacji przyglądali 
się jurorzy. Jak wszyscy zauważyli poziom zarówno zespo-
łów jak i solistów był bardzo wysoki. Nasze przedszkolaki 
wyśpiewały sobie nagrodę główną "Grand Prix" w katego-
rii zespoły, każde dziecko otrzymało także upominek.

Barbara Kostera

nie wszystkie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości 
upominkami przygotowanymi własnoręcznie. Uczniowie z 
klas I-III przygotowali cudowne kwiaty, a przedszkolaki dla 
babć zrobiły korale, a dla dziadków piękne kolorowe kra-
waty. Babie i dziadkowie nie żałowali oklasków dla swo-
ich wnuczków. Po części artystycznej zaproszono babcie i 
dziadków na kawę i ciasta pieczone przez mamy.

Barbara Kostera

Choinkowe szaleństwo
W dniu 28 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w 

Gacach Słupieckich odbyła się zabawa choinkowa, która 
na stałe wpisana jest do kalendarza imprez naszej szkoły. 
Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klas młodszych i 
starszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Szcze-
gólnie mile widzianymi uczestnikami zabawy byli „milu-
sińscy”, czyli najmłodsze rodzeństwo naszych uczniów, a 
także rodzice. Zabawa rozpoczęła się o godz. 15.00. i 
już od pierwszych rytmów muzyki można było podziwiać 
pomysłowość tancerzy, zwłaszcza tych najmłodszych, któ-
rzy popisywali się swoimi umiejętnościami tanecznymi i 
wyczuciem rytmu. 

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Gacach Słupieckich
Jedna z sentencji głosi: "Serce jest bogactwem, które 

się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje".
Gustaw Flaubert

Mimo, że Święto Babci i Dziadka przypada na miesiąc 
pełen chłodnych, zimowych dni, to w te dni każdemu robi 
się cieplej na sercu.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupiec-
kich 27 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji 
święta wszystkich babć i dziadków. Uroczystość ta jest 
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień 
pełen wzruszeń, uśmiechów, łez i radości. Dziękujemy 
wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, 
dobroć i ciepło. 

Na wstępie dyrektor szkoły Teresa Bigos powitała 
wszystkich gości ciepłymi słowami. W pięknie udekorowa-
nej sali uczniowie klas I-III przygotowali ciekawy program 
artystyczny pt. "Karnawał u bałwanków". Po czym odbył 
się koncert życzeń przygotowany przez dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Dzieci w formie wierszy i piosenek złożyły 
dziadkom i babciom życzenia. Mali artyści z przejęciem 
odtworzyli swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 
odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następ-

Taneczne popisy zachęciły wszystkich do wspólnej za-
bawy. Wkrótce cały parkiet zapełnił się zwolennikami tań-
ca. Wszyscy świetnie bawili się przy znanych i lubianych 
przebojach. Bal urozmaicony był konkursami, w których 
chętnie uczestniczyły wszystkie dzieci. Pary tańczyły z ba-
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lonikami i prezentowały swoje zdolności, spryt i zwinność. 
Było przy tym sporo śmiechu, ale przecież o to chodzi-
ło. Całej zabawie towarzyszył pyszny i słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Cała impreza przebiegała w miłej i wesołej atmosfe-
rze. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi udali się na zasłu-
żone ferie.

Jolanta Cepil

DZIEŃ W KOLORZE SERCA, CZYLI WALENTYNKI
To już tradycja, że w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Gacach Słupieckich obchodzimy "po szkolnemu" Dzień 
Zakochanych. Organizatorem tej zabawy jest zawsze sa-
morząd szkolny. 14 lutego uczniowie starali się ubrać coś 
czerwonego lub różowego - to kolory zakochanych. A jeśli 
ktoś miał takie ubranie w tym dniu, nie był pytany z żad-
nego przedmiotu. Można sobie wyobrazić, jak kolorowo 
było w każdej klasie. Działała też poczta walentynkowa. 
To taka szkolna poczta, która pracuje tylko jeden dzień w 
roku i zajmuje się doręczaniem kartek walentynkowych. 
A tych jak zawsze było dużo, toteż walentynkowi listono-
sze mieli pełne ręce roboty. Przyjemnie jednak było potem 
zobaczyć uśmiechnięte twarze obdarowanych, którzy na 
kartce, np. w kształcie serca, mogli przeczytać miłe słowa 
od bliskich "Walentych".

Renata Domagała

nym okiem gości. Zadawali też pytania, które miały na 
celu poszerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej 
pomocy.

Strażacy w naszej szkole
23 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach 

Słupieckich gościliśmy strażaków z OSP w Łubnicach. Nie 
była to ich pierwsza wizyta, co jakiś czas odwiedzają oni 
naszą szkołę, by rozmawiać o zachowaniach bezpiecz-
nych, a także, aby szkolić uczniów z udzielania pierwszej 
pomocy. 

Nie inaczej było i tym razem. Panowie strażacy naj-
pierw opowiedzieli, czym zajmuje się straż pożarna, jakie 
ma zadania. A trzeba wiedzieć, że strażacy nie tylko gaszą 
pożary. Realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ra-
townictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania 
profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Biorą 
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w cza-
sie różnych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także in-
formują ludność o istniejących zagrożeniach. Uczniowie 
popisali się wiedzą o numerach alarmowych, w czasie sy-
mulowanych scenek wzywali odpowiednie służby do ofiar 
wypadków i do pożaru. Strażacy pokazali, jak używać 
gaśnicy, zaprezentowali stroje strażackie i sprzęt ratowni-
czy. Następnie uczyli udzielania pierwszej pomocy. Trzeba 
przyznać, że uczniowie dysponowali sporą wiedzą na ten 
temat i kilkakrotnie zaskoczyli nawet strażaków. Chętnie 
również ćwiczyli swoje umiejętności ratownicze pod czuj-

Strażacy chętnie służyli swą wiedzą i umiejętnościa-
mi, wyjaśniali ewentualne wątpliwości i przede wszystkim 
pouczali, że zawsze trzeba nieść pomoc potrzebującym. 
Spotkanie, chociaż dotyczyło poważnych tematów, prze-
biegało w miłej atmosferze. Być może wyćwiczone tu 
umiejętności posłużą uczniom do uratowania komuś życia 
lub zdrowia? Być może w przyszłości niektórzy z uczniów 
naszej szkoły też będą strażakami? W końcu podobno 
wszyscy chłopcy w dzieciństwie chcą nimi być, o czym 
przypomina nam książeczka Czesława Janczarskiego "Jak 
Wojtek został strażakiem"... 

Renata Domagała

Konkurs Pożarniczy
22 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły: Monika 

Krupa, Szymon Żarkiewicz i Jakub Adamczyk wzięli udział 
w gminnych eliminacjach Turnieju Pożarniczego „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. 

Test wiedzy pisało 9 uczniów ze szkół podstawowych 
naszej gminy. Szymon Ż. uczeń klasy VI zajął II miejsce. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe, z czego byli najbardziej zadowoleni. 
Dzięki temu konkursowi nasi uczniowie znają przepisy 
przeciwpożarowe i zasady postępowania na wypadek po-
żaru.

Zofia Gil
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Święto Babci i Dziadzi
Na zewnątrz biało i mroźnie, a w Szkole Podstawowej 

w Łubnicach miło, ciepło i serdecznie. Przybyli do nas bar-
dzo licznie Babcie i Dziadkowie, by wspólnie obchodzić 
swoje święto.

Dzieci długo wyczekiwały na wspaniałych gości. Przy-
gotowały część artystyczną. Przedszkolaki zaprezentowały 
piękny taniec „Taniec pingwinka’’, wiersze i piosenki. 

Następnie na scenę wkroczyli uczniowie klas I – III , 
pokazali swe umiejętności taneczne w układach „Tęcza’’ 
z kolorowymi wstęgami (tkaninami) „Flay’’. Były również 
wiersze i piosenki. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Sto 
lat’’.

Dziadkowie byli bardzo dumni ze swych wnucząt, na-
grodzili małych artystów gromkimi brawami. Jednak to 
nie był koniec niespodzianek. 

Na salę do miłych gości wjechała na rowerze „Ciotka z 
Ameryki”, która zaprosiła Dziadków do tańca z gumami. 
Śmiechom i radości nie było końca, kiedy Panowie wygi-
nali się w rytm muzyki. 

Również Babcie zostały zaproszone do wspólnych tań-
ców. Każda Babcia i Dziadziuś otrzymali laurki i życzenia 
od dzieci wraz z gorącymi całusami.

Na koniec wszyscy rozkoszowali się domowymi ciasta-
mi przygotowanymi przez rodziców. Spotkanie było bar-
dzo miłym wydarzeniem, które połączyło wiele pokoleń. 
Do zobaczenia za rok.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

jak co roku dostarczył wszystkim dzieciom niezapomnia-
nych przeżyć i wrażeń.

Czujemy się bezpiecznie
W styczniu br. odbyło się w naszej szkole spotkanie 

uczniów i pracowników szkoły z dzielnicowym gminy Łub-
nice. Głównym tematem spotkania były sprawy dotyczą-
ce bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, w autobusie 
szkolnym oraz w drodze do i ze szkoły.

Bal karnawałowy
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje 

wspaniale bawiły się w rytm najnowszych hitów w dniu 
26 stycznia 2017r. na szkolnym balu karnawałowym. 
Nie zabrakło księżniczek oraz innych postaci bajkowych. 
Chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana, Spidermana, 
pirata, kowboja i policjanta. Był to wyjątkowy bal, który, 

Walentynki
Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!

 Pierwszy tydzień po feriach upłynął w naszej szkole w 
kolorach czerwieni oraz atmosferze miłości i przyjaźni. A 
wszystko to z okazji Walentynek, przypadających 14 lute-
go. Jak co roku, uczniowie wraz z wychowawcami zorga-
nizowali pocztę walentynkową. W klasie III została usta-
wiona czerwona skrzynia, do której uczniowie wrzucali 
swoje kartki i serduszka. Następnie walentynkowa poczta 
została rozdana wszystkim adresatom podczas spotkania 
walentynkowego. Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się 
bawili. Ponieważ szkoła to nie tylko nauka i praca, to tak-
że wychowanie, z którym wiąże się zabawa. 

Ewakuacja w szkole – ćwiczenia
W trosce o bezpieczeństwo uczniów 24 lutego 2017r. 

w naszej szkole odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne z udzia-
łem Państwowej Straży Pożarnej ze Staszowa oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łubnicach. 

Uczniowie brali udział w próbnej ewakuacji szkoły z 



19NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDUKACJA

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

zadymieniem. Głównym celem przeprowadzonych ćwi-
czeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z 
praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących za-
chowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania 
innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dzień Kobiet
8 marca to szczególny dzień w naszej szkole. Nie 

może być inny, bo to „Dzień Kobiet”, święto wszystkich 
Pań, tych dużych i tych najmłodszych. W ten wyjątkowy 
dzień, wszystkie dziewczynki w dowód sympatii, powita-
ne zostały przez swoich kolegów kwiatami oraz słodkimi 
drobnymi upominkami przygotowanymi przez rodziców. 
Ten dzień upłynął wszystkim w radości i uśmiechu.

Coś na wesoło...
Dnia 18 lutego 2017r. w naszej szkole gościł cyrk 

"Szok". Występy obejrzały dzieci przedszkolne oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej. Jak się okazało nazwa od-
powiadała rzeczywistości, gdyż artyści wprawili w zachwyt 
zebraną publiczność. Dzieci bawiły się świetnie, ogląda-
jąc magiczne sztuczki klauna oraz popisy akrobatyczne 
na małym rowerku, z obręczami i maczugami. Niektó-
rzy z publiczności mogli wypróbować swoje możliwości 
w poszczególnych dyscyplinach, biorąc czynny udział w 
przedstawieniu. Pełni zapału, z różnym skutkiem, próbo-
wali dotrzymać kroku zawodowcom, co często wzbudzało 
ogólną radość. Zapierającą dech w piersiach chwilą było 
pojawienie się żywego węża, który spokojnie spoczął na 
rękach odważnych dzieci. Każdy mógł go dotknąć, a na 
końcu pokazu zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To było 
naprawdę "szokujące" przeżycie! Umiejętności cyrkowców 
wszystkim bardzo się podobały, o czym świadczyły burzli-
we oklaski po każdym pokazie. Odważni uczniowie brali 
udział w wielu zabawach, a chętnych do spróbowania się 
w zawodzie cyrkowca było bardzo wielu. Było to spotkanie 
pełne radości, czarów i dobrej zabawy.

 Nauczyciele PSP Łubnice

,,A Matka Jego chowała wiernie wszystkie 
wspomnienia w swym sercu.”
Spotkanie wigilijne w Wilkowej

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, 
na który czekają zarówno dzieci, jak i dorośli. Rodzinne 
spotkania przy wigilijnym stole, wspólne śpiewanie kolęd, 
ubieranie choinki,  łamanie się opłatkiem, udział w Paster-
ce -  wszystko to sprawia, że czas oczekiwania na przyj-
ście Maleńkiej Miłości  kojarzy się wszystkim nieodzownie 
z chwilami pełnymi radości, miłości, pokoju, wzruszeń i 
osobistych refleksji. Cichną waśnie i spory, w sercu rodzi 
się nadzieja. 

Świąteczny nastrój towarzyszył nam także 22 grudnia 
2016 roku, gdy w Publicznej Szkole Podstawowej w Wil-
kowej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Tego dnia 
cała społeczność uczniowska, zaproszenie goście oraz 
licznie przybyli rodzice mieli okazję obejrzeć Misterium 
Bożonarodzeniowe przygotowane  głównie przez dzieci 
z klasy III, z towarzyszeniem uczniów  klas II, IV, VI oraz 
przedszkolaków. Nad całokształtem jasełek czuwała pani 
Grażyna Żak.

Spektakl oparty został na scenariuszu wg Adama Sza-
frańca, który inspirację zaczerpnął z Ewangelii św. Łu-
kasza: ,,A Matka Jego chowała wiernie wszystkie wspo-
mnienia w swym sercu”. Te słowa przyświecały całemu 

przedstawieniu. Zwykle przedstawia się scenę narodzenia 
Jezusa jako sielankową, szczęśliwą chwilę. Ale prawdo-
podobnie ta radość przyszła później. Najpierw był lęk, 
samotność i poczucie odrzucenia Bożej Rodziny, Maryi i 
Józefa, którzy zarzucali sobie, że nie zapewnili Dziecięciu 
godnego miejsca narodzin. Ich poczucie winy potęgował 
chłód i mrok betlejemskiej stajni. 
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Jasełka rozpoczęły się od sceny znalezienia dwunasto-
letniego Jezusa po wyjściu z Jerozolimy. Następnie Matka 
Boża opowiedziała Synowi o tym, co czuła nosząc Go pod 
sercem, o Jego narodzinach i pierwszych chwilach życia. 
Przed oczami widzów ,przesuwały się” retrospektywne 
sceny, opowiadane przez Marię. Całość przeplatały spe-
cjalnie skomponowane utwory-kołysanki, pastorałki, ko-
lędy- wzruszające, ckliwe, z mądrym przesłaniem, pięknie 
zaśpiewane przez nasze dzieci. Spektakl wzruszał i sprzy-
jał zamyśleniu, ale zawierał też humorystyczne sceny, na 
przykład  z udziałem  górali i owieczek. Chwałę Bożego 
Narodzenia rozsławiły tańczące Anioły, które wykonały 
wyjątkowy układ taneczny  w takt utworu „Hallelujah”. 

Na scenie mogliśmy zobaczyć i podziwiać grę aktor-
ską następujących uczniów naszej szkoły: Maryja-Zuzan-
na Brzoza kl. III, Jezus-Jakub Czerwiec  kl. III, Józef-Ja-
kub Godos kl. VI, Narrator-Karol Strzępek kl. VI, Anioł 
Gabriel-Karolina Nasternak kl. III, Maryja-narratorka 
-Aleksandra Marynczak kl. IV, Królowie-Karol Witek kl. III, 
Krystian Wnuk kl. III, Błażej Wydra kl. II, Anioły- Natalia 
Bolon kl. III, Wiktoria Złotnik kl. III,  Agnieszka Godos kl. 
III, Roksana Nowak kl. III, Jessica Dąbrowski kl. II, Nikola 
Pytko kl. II, Nikola Andrecka kl. II, Pasterki-Vanessa Woś 
kl. II, Patrycja Świerk kl. II, Maja Krawczyk kl. II, Pasterze-
-Kacper Marcinek kl. VI, Jakub Wieczorek kl. VI, Przemy-
sław Gwizdak kl. VI. Szczególne podziękowania w przy-
gotowaniu jasełek należą się wszystkim rodzicom, którzy 
zaangażowali się w wykonanie przepięknych strojów dla 
dzieci.

oraz składaniem życzeń.
Tego dnia wszyscy mieli także okazję podziwiać szopki 

bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci z klasy VI pod 
opieką pani Moniki Pyrz, które najpierw prezentowane są 
na terenie szkoły, a następnie w kościele parafialnym w 
Beszowej.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

POMAGAMY i WSPIERAMY
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej po raz ko-

lejny wzięła udział w akcji organizowanej przez PCK i Sa-
morząd Uczniowski „Szlachetna paczka”.

Celem przedsięwzięcia było:
uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w dzieło nie-

sienia pomocy i radości drugiemu człowiekowi;
dostrzeganie osób potrzebujących w swoim środowi-

sku i możliwość dzielenia się z innymi tym, co się posiada;
kształtowanie postaw i norm etycznych;
znajdowanie zadowolenia i satysfakcji z udzielanej 

bezinteresownie pomocy.
Akcja zorganizowana w naszej szkole tuż przed Świę-

tami Bożego Narodzenia przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Wszyscy okazali chęć niesienia pomocy dla potrze-
bujących rodzin. Cała szkolna społeczność była bardzo 
mocno zaangażowana w kompletowanie paczek. Akcja 
przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze. 20 grudnia 
2016 roku dwie potrzebujące rodziny otrzymały ogromne 
paczki z artykułami spożywczymi i środkami czystości.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dar-
czyńcom, którzy włączyli się w naszą akcję i okazali dar 
serca.

Ewa Podsiadła

„KROMKA DLA GŁODNEGO OGONKA“
„Kromka dla Głodnego Ogonka“ to autorska i cyklicz-

na akcja Samorządu Uczniowskiego w PSP w Wilkowej, 
której celem jest pomoc zwierzakom w Strzelcach nieda-
leko Oleśnicy. Akcja ma za zadanie wsparcie schroniska 
poprzez przekazanie karmy dla psów oraz akscesoriów 
do pielęgnacji i zabawy.

W świąteczny nastrój wprawił też wszystkich zgroma-
dzonych występ chóru szkolnego „Legato”, zrzeszający 
uczniów klas IV-VI, który po  jasełkach zaprezentował kilka 
świątecznych kolęd i pastorałek.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Anna Graj-
ko wójt gminy Łubnice, Leszek Ziółek  sekretarz, Marian 
Komasara przewodniczący Rady Gminy, Zdzisława Witek 
sołtys wsi Wilkowa,  Wiesław Witek radny gminy wsi Wil-
kowa oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

W końcowej części wigilijnego spotkania życzenia z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zgro-
madzonym gościom, nauczycielom oraz uczniom złożyli: 
dyrektor Bogusława Strzępek, wójt Anna Grajko oraz pro-
boszcz parafii pw. Piotra i Pawła w Beszowej ks. Krzysztof 
Serafin.

Następnie uczniowie klas IV-VI reprezentujący całą 
społeczność  uczniowską wręczyli zaproszonym gościom 
wykonane przez siebie stroiki świąteczne. Spotkanie wi-
gilijne zakończyło się wspólnym łamaniem się opłatkiem 

W bieżacym roku szkolnym taką społeczną inicjatywę 
rozpoczęliśmy w listopadzie 2016 roku. Akcja spotkała się 
z ciepłym przyjęciem przez uczniów, którzy z chęcią przeka-
zywali dary dla czworonogów. Karma oraz gadżety pielę-
gnacyjne zostały przekazane 15 grudnia 2016 r. opiekunce  
zajmującej się zwierzakami w strzeleckim schronisku.
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Samorząd Uczniowski pragnie gorąco podziękować 
wszystkim uczniom i rodzicom, którzy nie pozostali obo-
jętni na los bezdomnych psiaków.

Katarzyna Morawska

NA DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA ŻYCZEŃ MOC…
Jak co roku, w styczniu, w PSP w Wilkowej dzieci z od-

działu przedszkolnego wraz z rodzicami uczciły Święto 
Babci i Dziadka. Część artystyczna poprzedzona została 
przemówieniem  dyrektor szkoły, która powitała wszystkich 
zebranych na uroczystości  i w imieniu całej społeczności 
szkolnej złożyła gościom serdeczne życzenia. Następnie 
głos zabrali najmłodsi. Przedszkolaki wystąpiły w dwóch 
odsłonach. W pierwszej prezentowały pełne ciepła i mi-
łości wiersze oraz zaśpiewały  piosenkę z życzeniami dla 
babci i dziadka.  Druga odsłona miała charakter humory-
styczny, w której wnuczęta odegrały inscenizację „Amba-
ras w bajkowym lesie”.  W zabawnej historii można było 
zobaczyć bohaterów z różnych bajek, którzy  zgubili się 
w lesie i nieomal nie wylądowali w kotle Byby Jagi. Na 
szczęście z kłopotów wybawił wszystkich odważny Gajo-
wy. Żywe reakcje i oklaski publiczności wywoływały scenki 
muzyczne. Na koniec bajkowe postaci zatańczyły taniec 

synchroniczny. Po występie wnuczęta wraz z rodzicami i 
seniorami udały się na poczęstunek do świetlicy wiejskiej. 
Rodzice przygotowali prawdziwą ucztę kulinarną. Zadbali 
również o piękny wystrój sali bankietowej. Po odśpiewa-
niu tradycyjnego toastu dzieci wręczyły swoim  babciom i 
dziadziusiom przygotowane przez siebie laurki – kalenda-
rze. Spotkanie przebiegło  w przemiłej atmosferze.

Izabela Nowak

,,Dzisiaj w Betlejem…’’
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, 

który wypełniamy radością, miłością, kolędami oraz 
spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. W ten okres zapo-
minamy o pracy, szkole, przytłaczających nas obowiąz-
kach, problemach, których doświadczamy każdego dnia.  
Po raz kolejny cieszymy się z przyjścia Zba-
wiciela na świat. Tak też uczynili uczniowie  
z Publicznego Gimnazjum w Łubnicach...

20 grudnia 2016 r. uczniowie, pedagodzy oraz goście 
świętowali nadchodzące Boże Narodzenie. Po raz kolejny 
zostały przygotowane uroczyste jasełka, w których wzięli 
udział klasy I-e i III-e  pod przewodnictwem pani Beaty 
Gumuły, pani Renaty Wójtowicz oraz pani Ewy Bąk. Mło-
dzież odtworzyła wszystkim zebranym doniosłe wydarze-
nie, jakim były Narodziny Chrystusa. Przy rozbrzmiewają-
cych świątecznych pieśniach uczniowie, nauczyciele oraz 
goście wspólnie łamali się opłatkiem.

B. Gumuła, R.Wójtowicz, E.Bąk

PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁUBNICACH

Pożegnanie Roku Sienkiewicza
Rok Sienkiewicza został ustanowiony uchwałą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale zapisano: „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać 
należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do 
popularyzacji Jego twórczości  oraz idei zawartych w Jego 
książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiąza-
nia do tradycyjnych wartości”. W uzasadnieniu tej decyzji 
czytamy zaś: „…mając na uwadze zasługi dla narodu i 
nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci jego 
pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henry-
ka Sienkiewicza”.  

Aby z kulturą być „za pan brat”, nasze gimnazjum, jak 
co roku, czyli już cyklicznie, włączyło się w obchody rocz-
nicowe sławnych Polaków; w br. – w obchody Roku Sien-
kiewicza. Dodatkową motywacją do ich zorganizowania 
był potrójny jubileusz wybitnego polskiego pisarza - Hen-
ryka Sienkiewicza: 170. rocznica urodzin, 100. rocznica 
śmierci  oraz 50. rocznica utworzenia muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia auto-
ra utworów „ku pokrzepieniu serc” Polaków w trudnych 
dla nich okresie dziejowym – niewoli narodowej. Od po-
czątku 2016r. uczniowie gimnazjum pod kierunkiem na-
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uczycieli języka polskiego: Agnieszki Grędy i Joanny 
Kotlarz podjęli szereg działań mających na celu za-
akcentowanie postaci Sienkiewicza i jego twórczości. 
Gazetki tematyczne, wystawy utworów pisarza, poka-
zy filmów - ekranizacji jego dzieł, prezentacje multi-
medialne, konkursy… - to sposoby na uczczenie Roku 
Sienkiewicza. 

Fakt ten to dla nas wszystkich dodatkowy impuls, 
aby za pośrednictwem mediów, które ze szczególnym 
akcentem ukazywały tę ważną dla polskiej literatu-
ry postać, do przypomnienia sobie bogatej biografii 
pisarza, do obejrzenia adaptacji filmowych jego naj-
większych dzieł,  do sięgnięcia po jego książki, bo, jak 
mawiał sam Sienkiewicz: „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze 
albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu 
dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”. A my 
– Polacy - poznajmy Sienkiewicza, sięgnijmy po jego 
powieści, aby samemu przekonać się, czy to uzasad-
nienie jest słuszne.  

1 z 6, czyli potyczki z „Krzyżakami”
2 grudnia odbył się konkurs czytelniczy ze znajomo-

ści treści lektury Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”, któ-
rego głównym celem było propagowanie czytelnictwa 
wśród uczniów. Ponieważ ta powieść polskiego noblisty 
należy do kanonu lektur najmłodszych gimnazjalistów, 
toteż w szranki stanęli pierwszoklasiści. Uczestnicy wy-
łonieni spośród 35 uczniów klas pierwszych mieli za 
zadanie odpowiedzieć na pytania związane z treścią 
powieści, wykazać się wiedzą na temat postaci i wyda-
rzeń historycznych oraz znajomością obyczajów rycer-
skich. Pytania były bardzo szczegółowe, obejmowały 
także biografię autora „Trylogii”. Rywalizacja była za-
cięta, ale do rundy finałowej zakwalifikowały się trzy 
osoby: Martyna Oleś, Karolina Rogala i Paweł Motwic-
ki. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco: 
„Mistrzynią” została Martyna Oleś, II miejsce zajęła – 
Karolina Rogala, a III – Paweł Motwicki.

Konkurs na prezentację multimedialną
Czworo uczniów wzięło udział w finałowym etapie 

konkursu na prezentację multimedialną, której celem 
było ukazanie życia i twórczości Sienkiewicza. Prezen-
tacje przygotowali: Wiktoria Górniak, Dawid Jakubik, 
Kacper Rogala i Szymon Kmiecik. Najciekawszą oka-
zała się praca Dawida Jakubika oraz Wiktorii Górniak 

– uczniów z kl. Ia. Wszystkie prezentacje posłużą na-
uczycielom jako pomoc dydaktyczna  dla przyszłych 
pokoleń uczniów.

Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu
16 grudnia odbyło się kolejne już wydarzenie zorga-

nizowane w ramach obchodów Roku Sienkiewicza – kon-
kurs wiedzy. Test, który w formie 50. zadań zamkniętych 
i otwartych obejmował biografię pisarza oraz szczegó-
łową znajomość nowel, m.in. „Latarnika”, „Sachema”, 
„Janka Muzykanta”, spotkał się z bardzo dużym zainte-
resowaniem ze strony młodzieży, bowiem przystąpiło do 
niego 28 uczniów z klas I – III gimnazjum, co pokazuje, 
że biografia i twórczość pierwszego polskiego noblisty z 
dziedziny literatury wciąż wzbudza zainteresowanie wśród 
kolejnych pokoleń młodych Polaków. Największą wiedzą 
o pisarzu i  jego utworach wykazali się: Katarzyna Sucho-
rowska z kl. Ib oraz Mateusz Rogala z kl. IIb, zdobywając 
jednocześnie tytuł „Szkolnego Mistrza Wiedzy o Sienkiewi-
czu”. II miejsce zajęła Karolina Drabik, a III –  Magdalena 
Złotnik - uczennice kl. IIIa. 

11 stycznia w gimnazjum odbył się finał obchodów 
Roku Sienkiewicza. Dyrektor PG w Łubnicach, Jolanta Hy-
nek, uroczyście wręczyła zwycięzcom dyplomy, nagrody, 
a wszystkim uczestnikom konkursów - „upominki pocie-
szenia”. Gratulując uczniom wiedzy i zaangażowania w 
projekt, życzyła sukcesów w nauce i w konkursach organi-
zowanych w szkole i poza nią, a także wielu pozytywnych 
doznań w czasie obcowania z literaturą. W swojej prze-
mowie dyrektor szkoły wskazała na znaczącą rolę książki 
w życiu człowieka, a szczególnie młodzieży, która dzięki 
czytaniu nie tylko zdobywa wiedzę, bogaci słownictwo, 
kształtuje własny styl i koryguje niedociągnięcia ortogra-
ficzne, ale także rozwija swą wyobraźnię, empatię, wraż-
liwość na drugiego człowieka. Wszystkich nas - zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli - cieszy fakt, że zawsze jesteśmy 
wspierani, w każdym naszym działaniu dla dobra uczniów 
i szkoły, przez Panią dyrektor, spotykamy się z życzliwością 
i zrozumieniem. W imieniu uczniów dziękuję za wsparcie 
naszego projektu i ufundowanie nagród za uczestnictwo 
w konkursach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w konkursach, a laureatom gratulujemy wiedzy na 
temat wybitnego polskiego pisarza – Henryka Sienkiewi-
cza. Warto pamiętać słowa polskiego poety Józefa Cze-
chowicza: „Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto z książkami 
obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”. 

Agnieszka Gręda
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Czytelne korzyści dla biblioteki i uczniów 
Publicznego  Gimnazjum w Łubnicach

W 2016 rok w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa i przy wsparciu Urzędu Gminy w Łubni-
cach otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki 
szkolnej. Za kwotę 5 tys. zł kupiliśmy 258 książek. Aby je 
wybrać, przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów, zorga-
nizowaliśmy głosowanie na ulubione książki, inspirowa-
liśmy się wynikami akcji Ogólnopolskie Wybory Książek. 
Dzięki temu nasz księgozbiór wzbogacił się o nowości, 
które odpowiadają rzeczywistym potrzebom naszych 
uczniów, co wpłynęło  na znaczny wzrost czytelnictwa 
wśród młodzieży. Sprawiło, że biblioteka stała się atrak-
cyjnym miejscem dla uczniów oraz pozwoliło na realizację 
wielu działań promujących czytelnictwo.

Jak wynika z badania czytelnictwa dzieci i młodzieży 
przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych 
(IBE) 5% dzieci w podstawówce w ogóle nie czyta książek, 
a w gimnazjum zwiększa się ten odsetek do 14%. Jednak 
zaangażowanie naszych uczniów w działania czytelnicze, 
a także liczba wypożyczanych przez nich książek świadczy 
o tym, że gimnazjaliści lubią czytać. Wspólnie zorganizo-
waliśmy wiele akcji, oto niektóre z nich.

Jeszcze w czerwcu przystąpiliśmy do ogólnopolskiej 
akcji organizowanej przez „Bibliotekę w Szkole„ - Jak nie 
czytam, jak czytam” Wtedy wszyscy uczniowie oraz na-
uczyciele wspólnie bili rekord czytania w jednym miejscu i 
w tym samym czasie. 

Od początku tego roku szkolnego członkowie Klubu 
Czytelniczego biorą udział w programie Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej (CEO) PoczytajMy. Nasi gimnazjaliści 
przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci 
z przedszkola i szkoły podstawowej. Wspólne czytanie to 
coś więcej niż tylko poznawanie fascynujących światów 
ulubionych bohaterów książkowych. Uczniowie z 450 klu-
bów czytelniczych w całej Polsce razem się bawią, tań-
czą, występują. Co najważniejsze uczą się także pracy w 
zespole, odpowiedzialności za innych, budują pewność 
siebie i pokazują, że czytanie jest świetnym sposobem 
spędzania wolnego czasu. 

Uczniowie realizowali także projekty edukacyjne. Kla-
sy I uczciły Rok Sienkiewicza, klasy drugie przeprowadziły 
kampanię „Jak zachęcić uczniów do czytania”, klasy III 
przygotowały strony swoich ulubionych książek w nieco-
dziennej formie – średniowiecznych rękopisów (część prac 
można obejrzeć w Bibliotece Publicznej)

Tworzymy szkolną Ścianę Czytelniczych Inspiracji z cy-
tatami, tytułami, ulubionymi autorami czy minirecenzjami 
przeczytanych książek. Uczniowie chętnie polecają tam 
utwory, które ich zaciekawiły.

Piszemy krótkie teksty o ważnych sprawach i wywie-
szamy je w przestrzeni publicznej. Inspiracją jest dla nas 
strona www.loesje.pl. Polecamy!

Dużo emocji wzbudził konkurs dla wszystkich klas 
„Ulubione książki z dzieciństwa naszych nauczycieli”. 
Uczniowie musieli dopasować tytuł  do każdego pedago-
ga. Nie było to łatwe zadanie, ale gimnazjaliści bardzo 
się w nie zaangażowali i dobrze się przy tym bawili.

W tym roku Mikołaj przynosił nie tylko prezenty rzeczo-
we. Każda lekcja zaczynała się głośnym czytaniem wybra-
nej przez daną klasę książki. „Mikołajki z książką” może-
my uznać za sukces, ponieważ wszystkie pozycje zostały 

następnego dnia wypożyczone. 
„Być jak Szymborska” to kolejne działanie. Noblistka 

słynęła  z humorystycznych wyklejanek. Postanowiliśmy 
wykorzystać ten pomysł i stworzyć własne prace. Ucznio-
wie klasy IIa wykazali się niesamowitą kreatywnością i wy-
konali fantastyczne wyklejanki.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy kiermasz książki, któ-
ry był okazją do zakupu publikacji z różnych dziedzin w 
bardzo korzystnych cenach. Kiermasze organizujemy we 
współpracy z Księgarnią Tuliszków. 

Powyższe działania to nie tylko promowanie czytel-
nictwa, ale również rozwijanie kompetencji przydatnych 
młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność pu-
blicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w 
różnorodnej grupie. To także sposób na budowanie do-
brych relacji całej społeczności szkolnej, tworzenie przyja-
znego klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

O wartości NPRC najlepiej świadczą opinie uczniów. 
Oto jedna z nich: „Teraz naprawdę jest co czytać! Dzię-
ki dofinansowaniu na półkach naszej biblioteki zagościły 
nowe, wspaniałe historie, które tylko czekają, aby ktoś 
je przeczytał. Osobiście nie mogę wyjść z biblioteki bez 
choćby jednej książki. Poznałam wielu nowych autorów, 
których dzieła skradły moje serce i wpisały się na listę mo-
ich ulubionych. Każdy znajdzie teraz w bibliotece coś dla 
siebie i myślę, że ten program jest bardzo potrzebny, bo 
dzięki niemu wizyta w bibliotece to wielka przyjemność, 
nie tylko dla moli książkowych” (Wiktoria Machniak, klasa 
IIIb)

Joanna Kotlarz 

Mikołajki na sportowo
10 grudnia 2016 roku w Połańcu odbył się IV Mikołaj-

kowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W zawodach, oprócz 
drużyn z Połańca, udział wzięły: Gimnazjum z Ruszczy 
oraz Gimnazjum z Łubnic. Walka była bardzo zacięta, 
ale przebiegała w miłej, bo już przedświątecznej atmos-
ferze. Niesamowitej rywalizacji towarzyszyli kibice, którzy 
podtrzymywali drużyny na duchu, dopingując swoich fa-
worytów, a w przerwach międzymeczowych chodził Święty 
Mikołaj, który obdarowywał uczestników słodkościami. 
Wszystkie mecze zostały odegrane w duchu zasady fair 
play. Sędziowie wykazali profesjonalizm podczas obser-
wacji rywalizacji drużyn. Turniej zakończył się korzystnie 
dla chłopców z naszego gimnazjum; drużyna uplasowa-
ła się na pierwszym miejscu na równi z zawodnikami z 
Połańca. Organizatorzy Turnieju pogratulowali wszystkim, 
wręczyli medale oraz paczki od Świętego Mikołaja, życząc 

EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA
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dalszych sukcesów sportowych.
14 grudnia 2016 roku w Stopnicy odbył się Miko-

łajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W w/w turnieju 
udział wzięły 4 drużyny: Pacanów, Łubnice, Rataje Słup-
skie i Stopnica.Głównym celem tej imprezy sportowej było 
szerzenie idei zdrowej rywalizacji, dobrej zabawy i głośny 
doping kibiców. Emocji było naprawdę wiele. Najlepszą 
drużyną okazały się zawodniczki z Pacanowa i Rataj Słup-
skich, pozostałe miejsca zajęli kolejno: Stopnica  i Łubni-
ce. Jednak nie miejsca były tu najważniejsze, a świetna 
zabawa i serdeczna atmosfera. Wszyscy uczestnicy Tur-
nieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i maskotki. Orga-
nizator pogratulował zawodnikom wspaniałej gry i życzył 
dalszych sukcesów sportowych.

Aneta Wójtowicz 

Międzyklasowe rozgrywki w piłkę siatkową
W dniu 19 stycznia 2017 r. w Publicznym Gimnazjum 

w Łubnicach odbyły się międzyklasowe rozgrywki w piłkę 
siatkową dziewcząt i chłopców z okazji Świętokrzyskiego 
Dnia Siatkówki. W rozgrywkach wzięły udział drużyny 
klasy I, II, III gimnazjum. I miejsce wśród chłopców zaję-
ła drużyna klasy IIIb, II miejsce IIb, III miejsce I b, wśród 
dziewcząt I miejsce klasa IIIa, II miejsce IIa, III miejsce Ia. 
Młodzież bardzo chętnie interesowała się rozgrywkami ry-
walizując ze sobą. Mecze zostały rozegrane na wysokim 

poziomie, a zawodnicy przeżywali każde zwycięstwo czy 
porażkę. Pozostali uczniowie starali się kibicować i dopin-
gować swoich kolegów. Cały turniej cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, pokazał aktualny poziom siatkówki w 
naszej szkole. Zachęcił młodzież do większej aktywności 
w/w dyscyplinie sportowej.

Aneta Wójtowicz

EDUKACJA

W dniu 20 stycznia 2017 roku, aby 
tradycji stało się zadość, Centrum Kultu-
ry w Łubnicach  zorganizowało „Przegląd 
Kolęd i Pastorałek”. Już od progu magię 
świąt przypominała piękna scenogra-
fia i wyjątkowe dekoracje. W atmosferę 
tego wyjątkowego wieczoru wprowadzi-
ła wszystkich dyrektor Centrum Kultury 
Aleksandra Stachniak, witając uczestni-
ków i gości. 

Do przeglądu zgłosiło się 70 uczest-
ników w różnym przedziale wiekowym. 
Przegląd został podzielony na poszcze-
gólne kategorie wiekowe: przedszkole, 
szkoła podstawowa, młodzież i dorośli. 
Artyści zachwycili słuchaczy pięknem 
głosu i oryginalnością prezentacji. Do-
bór repertuaru oraz walory artystyczne 
wykonawców oceniła zgromadzona 

publiczność przyznając Grand Prix w 
każdej z kategorii.

Wśród laureatów znaleźli się:
- przedszkole: Zuzanna Nalepa 

„Bosy pastuszek”,
- szkoła podst., kl. 1-3: Julia Imio-

łek, Magdalena Nogacka „Zostań 
Jezu”,

- szkoła podst., kl. 4-6: Aleksan-
dra Nalepa „Kolęda dla nieobec-
nych”,

- młodzież: Karolina Nowak „ Panie 
Ciebie nam trzeba”,

- dorośli: Anna Raś „Nie było miej-
sca dla Ciebie”.
Wszyscy uczestnicy przeglądu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

upominki, które wręczyli Anna Grajko 
wójt gminy Łubnice, Janusz Bąk i Je-
rzy Karwasiński radni powiatowi, ks. 
Krzysztof Serafin  proboszcz parafii 
Beszowa oraz o. Piotr Graduszewski 
z Zakonu Trynitarzy w Budziskach. 
Przegląd był również okazją do wy-
słuchania podziękowań i życzeń no-
worocznych, jakie zgromadzonym 
złożyła Anna Grajko wójt gminy oraz 
pięknych, polskich kolęd w wykona-
niu Zespołu „Pacanowianie”. Nastrój 
kolędowania pozostał wśród gości i 
uczestników do późnych godzin wie-
czornych.

Aneta Śmiszek
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Dwutygodniowy program obej-
mował m.in. warsztaty plastyczne, 
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Efektem były piękne, koloro-
we i własnoręcznie wykonane prace, 
które można było podziwiać  w świe-
tlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym, Wil-
kowej i Słupcu oraz w Centrum Kultu-
ry w Łubnicach.  

W ofercie znalazł się także wyjazd 
do kina „HELIOS” w Kielcach, gdzie 
młodzież obejrzała film „Po prostu 
przyjaźń”, opowiadający o paczce 
przyjaciół, która jest ze sobą na do-
bre i na złe.

Młodsze zaś dzieci obejrzały ani-
mowaną komedię „SING” w kinie 
„Galaktyka” w Mielcu.

Uczniowie mieli również okazję 
aktywnie spędzić czas na sztucznym 
lodowisku w Miel-
cu i podszkolić 
swoje umiejętności 
jazdy na łyżwach. 
Mali uczestni-
cy wkładali wiele 
wysiłku i samo-
zaparcia, aby 
opanować trudną 
technikę jazdy i 
pokonać strach. 
Wszyscy bawili się 
znakomicie, pró-
bując z ogromną 
determinacją wy-
grać z grawitacją 
na lodowisku. 

Wśród atrakcji 
znalazł się również 

wyjazd na stok narciarski w Siedlesz-
czanach, gdzie początkujący mieli 
okazję poznać uroki jazdy narciar-
skiej pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. Uczestnikom na 
stoku towarzyszyła do-
bra zabawa, a uśmiech 
nie gasł z twarzy mi-
łośników narciarskich 
przygód. Czas na nar-
tach minął bardzo szyb-
ko i przyjemnie.

W ostatnim dniu ferii 
odbył się długo wyczeki-
wany pokaz mistrza ilu-
zji Łukasza Podymskiego 
– młodego, zdolnego 
iluzjonisty, dwukrotnego 
laureata Mistrzostw Pol-
ski w sztukach magicz-

Ferie zimowe dobiegły końca, więc przyszedł czas na podsumowanie atrakcji zor-
ganizowanych specjalnie z tej okazji przez Centrum Kultury w Łubnicach. Jak co roku 
przygotowano szereg niespodzianek w ramach akcji „Feriada 2017”. Każde ze spo-
tkań było okazją do wzajemnej integracji i dobrej zabawy. 

nych.
Podziwiać można było między in-

nymi takie efekty jak: manipulacje 
kartami do gry, przekładanie ręki 
przez lustro, unoszenie stolika, poja-
wianie i znikanie przedmiotów.

Występ przed licznie zgromadzo-
ną publicznością pełen był humo-
ru, dobrej zabawy i profesjonalnych 
efektów iluzjonistycznych, a wspólny 
udział dzieci i dorosłych w sztukach 
magicznych dał gwarancje dobrej za-
bawy i niezapomnianych wrażeń.

Dzień zakończył turniej w piłkarzy-
ki rozegrany w Centrum Kultury oraz 
koncert hip-hopowy w wykonaniu P.A-
.M.&Frytu, czyli dwóch młodych chło-
paków Patryka i Sebastiana, którzy 
cały czas doskonalą swoje umiejętno-
ści muzyczne, a wychodząc na scenę 
dają z siebie 100 procent.

Ferie minęły niespodziewanie 
szybko. Mamy nadzieję, że czas spę-
dzony z Centrum Kultury będzie dla 
dzieci i młodzieży miłym wspomnie-
niem.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!!!
Aneta Śmiszek
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OBIETNICA ZUCHA 
W GROMADZIE „WŁÓCZYKIJE”

W czasie przynależności zucha do gro-
mady odbywa się proces wychowawczy, w 
którym kształtujemy młody charakter. Bu-
dujemy hierarchię celów i wartości, które 
pozwolą świadomie wybrać dobro, przyjąć 
odpowiedzialność za siebie, za innych, za 
swoje zadania w dorosłym społeczeństwie. 

Kierunek wychowania najmłodszej 

grupy wiekowej w ruchu harcerskim 
wytycza Prawo Zucha. Zgodnie z po-
równaniem Aleksandra Kamińskiego 
jest ono kompasem zuchmistrza - ka-
pitana okrętu, na który wsiadają młodzi 
ludzie z nadzieją, że zostaną dowiezieni 
do celu. 

Zuch kocha Boga i Polskę - pierwszy 
punkt Prawa Zucha ma szeroki, uni-
wersalny i ogólnoludzki wymiar. Przede 
wszystkim zuch ma umieć kochać. Ak-
ceptować siebie, świat, swoje otoczenie. 
Szanować osobowość i odmienność in-
nych. Oznacza to szacunek dla godno-
ści i wolności drugiego człowieka. Zna-
czy to również, że zuch nie myśli tylko 
o sobie, ale żyje także dla innych - dla 
rodziców, rodziny, społeczeństwa. Zna i 
szanuje tradycję, kultywuje wartości. 

Zuch kocha Boga oznacza, że umie 
szanować wszystkie wartości dane czło-
wiekowi jako wyposażenie na drogę 
życia: zasady moralne, poczucie dobra, 
piękna, a przede wszystkim dar miło-
ści. Prawda, dobro, sprawiedliwość, 
wolność, miłość, przyjaźń i braterstwo, 
wiara i nadzieja to jakby szczeble war-
tości duchowych człowieka, po których 
powinien się on wspinać, aby drabinę 
swego życia przejść godnie, użytecznie 
i z sensem. 

Zuch jest dzielny, czyli odznacza 
się odwagą, jest zaradny i wytrzyma-
ły. Dzielność to zespół cech, w których 
zamyka się sens zuchowego oddziały-
wania. Dzielność jest synonimem słowa 
zuch. Ten punkt Prawa Zucha jest punk-
tem wyjścia na drodze do zrozumie-

nia idei metodyki zuchowej. Dzielność 
oznacza siłę zewnętrzną i wewnętrzną 
chłopca i dziewczynki w gromadzie. 
Zuch dzielny jest sprawny fizycznie, 
zręczny, odporny, ale też jest prawy, 
umie przyznać się do złych postępków, 
nie boi się odpowiedzialności. Można 
na niego zawsze liczyć. Nie jest tchó-

rzem. 
Zuch mówi 

prawdę, gdyż nie 
musi kłamać, nie 
chce kłamać i nie 
kłamie. Kłamstwo 
obciąża, zasmu-
ca, niepokoi. Po-
nieważ zuch jest 
dzielny brzydzi się 
kłamstwem, nie 
wprowadza nikogo 
w błąd, nie mówi 

niczego, co jest niezgodne z rzeczywi-
stością i z jego sumieniem. Zuch dotrzy-
muje danego słowa. Jest w pełni odpo-
wiedzialny za swoje słowa, zasługuje na 
zaufanie. 

Zuch pamięta o swoich obowiąz-
kach, bo jest przekonany, że czyni do-
bro; dla zucha to niezwykle ważna spra-
wa. Choćby obowiązków było wiele, ze 
wszystkich się wywiąże. Wykonywanie 
obowiązków, które należą do zucha 
cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów. 
To daje przyjemność, radość. Można 
czuć się szczęśliwym. Zuch pomaga 
rodzicom, potrafi utrzymać porządek, 
jest obowiązkowy w nauce, opiekuje się 
roślinami w domu, nie niszczy tych w 
parku i w lesie, dba o zwierzęta. 

Wszystkim jest z zuchem dobrze, 
bo kto nie potrafi kochać siebie, innych 
ludzi, zwierząt, dbać o rzeczy - żyje w 
osamotnieniu. Jedynie człowiek, który 
ma poczucie własnej wartości i pozy-
tywny stosunek do świata, może kochać 

innych, nieść chętną pomoc, wzbudzać 
sympatię, spełniać dobre uczynki. Z 
zuchem wszystkim jest dobrze, bo jest 
dzielny, wywiązuje się z obowiązków. 
Potrafi być czuły i spolegliwy, opiekuń-
czy dla młodszego rodzeństwa, spra-
wiedliwy i pogodny.

"Obiecuję być dobrym zuchem, 
zawsze przestrzegać Prawa Zucha", to 
najważniejsze słowa, które zuch wypo-
wiada dobrowolnie w czasie przyna-
leżności do gromady. Rotę Obietnicy 
powtarza się trzykrotnie, gdy zuch do-
skonaląc swoje umiejętności i zdoby-
wając wyższe stopnie wtajemniczenia 
otrzymuje kolejne gwiazdki. 

Idee i wartości zapisane w Pra-
wie Zucha i potwierdzone Obietnicą, 
obejmują najważniejsze kierunki ak-
tywności dziecka, przedmioty dążeń i 
źródła głębokiej radości i satysfakcji. 
Zuch może im służyć, bronić ich, dawać 
świadectwo swoim postępowaniem. 
Zuch przed własnym sumieniem odpo-
wiada za przestrzeganie dobrowolnie 
przez siebie złożonej obietnicy. Woli jej 
dotrzymania zuch ma dowodzić swoim 
zachowaniem, nauką, zabawą, pracą.

Obietnicę Zuchową w naszej gro-
madzie część zuchów uroczyście zło-
żyło podczas biwaku.  Z 17 na 18 
marca gościliśmy u zaprzyjaźnionych 
harcerzy w Zespole Szkół w Ruszczy. 
Pobyt składał się z dwóch części. 
Pierwsza to próby, w których każdy 
zuch ma szansę pokazania innym i 
udowodnienia sobie, że w pełni za-
sługuje na miano zucha. Harcerze 
z Ruszczy i Bogorii na każdym z wy-
znaczonych punktów mieli określone 
zadania, które musiał  każdy zali-
czyć. Druga część to moment wypo-
wiadania roty Obietnicy i wręczenie 
znaczków zucha, ta część odbyła się 
w harcówce 

Dziękujemy Harcerzom z  Ruszczy 
za gościnę i pomoc  oraz harcerzom z 
Bogorii za pomoc.

Mariusz Bolon
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OBCHODY DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ

W dniu 5 marca 2017 r.  około 200 
harcerzy i zuchów  świętowało Dzień 
Myśli Braterskiej. 

Świat stworzony jest po to, by iść przez niego nie w pojedynkę, a w gronie przy-
jaciół. Mamy wielkie szczęście należeć do Światowej Rodziny Skautowej, skupiającej 
dziś ponad 50 milionów młodych ludzi ze wszystkich niemal zakątków globu. Łączy 
nas braterstwo, praca nad sobą i służba: Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Razem tworzymy 
lepszy świat! 22 lutego, w dzień urodzin założyciela naszego ruchu sir Roberta Baden-
-Powella i jego żony – Lady Olave, naczelnej skautki świata, w wyjątkowy sposób 
możemy poczuć przynależność do tej wielkiej rodziny. Niech to uczucie stanie się dla 
nas wszystkich inspiracją!

Staszowscy harcerze spotkali się 
na mszy świętej w  kościele św. Bar-
bary koncelebrowanej przez księdza 

harcmistrza Dariusza Sidora i księdza 
proboszcza Edwarda Zielińskiego na-
stępnie  odbył się przemarsz drużyn 
harcerskich i gromad zuchowych do 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 
imienia Tadeusza Kościuszki w Staszo-
wie. Tam odbyło się przedstawienie 
prezentujące harcerskie ideały w wyko-
naniu zuchów, harcerzy i instruktorów 
ze szkoły nr 1 i szkoły nr 3 w Staszo-
wie. Po przedstawieniu zaproszonym 
gościom wręczono pamiątki wykonane 
przez harcerzy.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi: starosta Michał Skot-
nicki, burmistrz Staszowa Leszek Ko-
peć, zastępca burmistrza Ewa Kondek, 
wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz, 
wójt Szydłowa Jan Klamczyński. Na-
szą gminę z ramienia wójta reprezen-
tował sekretarz gminy Leszek Ziółek. 
Przedstawiciele policji, straży pożarnej, 
nadleśnictwa a także dyrektorzy szkół 
ze Staszowa, Kurozwęk, Czajkowa i 
Połańca.

Całość prowadził druh komendant 
harcmistrz Lucjan Pietrzczyk. 

Mariusz Bolon

Tradycyjnie, jak co roku, Centrum Kultu-
ry w Łubnicach przy wsparciu wójta gminy 
Łubnice Anny Grajko nie zapomniało o Pa-
niach z okazji ich święta. 

12 marca 95-osobowa grupa kobiet 
pojechała do Kielc, by razem spędzić 
,,Kobiece Popołudnie". W kieleckiej Gale-
rii ECHO był czas wolny na zakupy, słodki 
deser w kawiarni GRYCAN, a uwieńcze-
niem mile spędzonego popołudnia był 
seans pt. ,,Ciemniejsza strona Greya" w 
kinie HELIOS. Zanim opuściliśmy Kielce 
były wspólne życzenia, a każda z uczest-
niczek otrzymała słodką niespodziankę. 
Widząc zadowolenie na twarzach na-
szych uczestniczek jestem przekonana, 
że takie wyjazdy powinny odbywać się 
częściej, a nie tylko z okazji Dnia Kobiet. 
Drogie Panie, życzę Wam, aby więcej w 
naszym życiu było chwil pełnych uśmie-
chu i radości. Nie tylko 8 marca...

Aleksandra Stachniak
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Po raz czwarty w naszej gminie zosta-
ło zorganizowane noworocznego spotkania 
strażaków z wszystkich jednostek. Tym razem 
gospodarzem była jednostka OSP Wilkowa.

To jedna z nielicznych okazji by dru-
howie z naszej gminy mogli się spotkać 
razem, wymienić się doswiadczeniami, 
a przede wszystkim złożyć sobie życze-
nia świąteczno- noworoczne. Nie mo-
gło  w takiej okoliczności zabraknąć 
gości, którymi byli: wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko, przewodniczący Rady 
Gminy Marian Komasara, ks. Krzysztof 
Serafin. W spotkaniu uczestniczyli dru-
howie z jednostek OSP: Beszowa, Bu-

dziska, Słupiec, Łubnice oraz Wilkowa.  
Spotkanie rozpoczął gospodarz 

druh Woś witając przybyłych gości i 
życząc wszystkim strażakom i ich ro-
dzinom wszystkiego co najlepsze, a 
przede wszystkim tylu powrotów co 
wyjazdów. Do życzeń i podziękowań 
za działalność w minionym roku przy-
łączyli się również wójt gminy Anna 
Grajko z przewodniczącym Rady Gmi-

KULTURA

OSP

NOWOROCZNE 
SPOTKANIE STRAŻAKÓW

ny Marianem Komasarą. O sprawy 
duchowe zadbał nasz proboszcz roz-
poczynając spotkanie krótką modlitwą, 
kolędą i połamaniem się opłatkiem.

Całość zakończył smaczny poczę-
stunek przygotowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Wilkowej. Za rok 
spotykamy się prawdopodobnie w OSP 
w Słupcu. 

Mariusz Bolon
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017 
- DEPRESJA. POROZMAWIAJMY O NIEJ!

WALNE ZEBRANIE4 lutego 2017 w sali Centrum Kultury 
w Łubnicach odbyło się Zebranie Walne 
sprawozdawcze. Wzięli w nim udział dru-
howie z jednostki OSP w Łubnicach oraz 
zaproszeni goście.

Przy stole prezydialnym zasiedli Po-
seł na Sejm RP Michał Cieślak, przed-
stawiciel PSP w Staszowie mł. asp. Łu-
kasz Kruk, członek Prezydium Zarządu 
Powiatowego OSP RP w Staszowie 
Grzegorz Kwietniewski, Wójt Gminy 
Łubnice Anna Grajko, Przewodniczący 
Rady Gminy Marian Komasara, Pre-
zes OSP Łubnice Józef Dulęba oraz 
Komendant  OSP Łubnice Włodzi-
mierz Romański.

Na początku zebrania po przy-
witaniu zaproszonych gości, zostały 
odczytane sprawozdania z działal-
ności, sprawozdanie finansowe a 
następnie na wniosek komisji rewi-
zyjnej druhowie udzielili absoluto-
rium zarządowi. Kolejnym punktem 
zebrania były wystąpienia gości oraz 
dyskusja. Ważnym wydarzeniem 
była prezentacja zakupionych podu-
szek powietrznych przeznaczonych 
do ratownictwa technicznego, z do-

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony 
co roku 7 kwietnia w rocznicę powsta-
nia Światowej Organizacji Zdrowia, daje 
nam unikalną możliwość mobilizacji 
działań poświęconych konkretnym za-
gadnieniom i problemom zdrowotnym, 
ważnym dla ludzi na całym świecie.  
Tematem przewodnim tegorocznych dni 
jest depresja, a celem działań  jest do-
prowadzenie do tego, aby we wszystkich 
krajach więcej osób cierpiących na de-
presję szukało pomocy i ją otrzymało.

Czym jest depresja? 
Depresja to choroba charaktery-

zująca się uporczywie utrzymującym 
się uczuciem smutku, utratą zaintere-
sowania czynnościami, które na ogół 
sprawiają chorej osobie przyjem-
ność. Często towarzyszy jej niezdol-
ność do wykonywania codziennych 
czynności i stan ten utrzymuje się co 
najmniej przez okres dwóch tygo-
dni. Ponadto u osób cierpiących na 
depresję występują następujące ob-
jawy: brak energii, zmiana apetytu, 
dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, 
trudności z koncentracją, niezdecy-
dowanie, niepokój, poczucie bycia 
bezwartościowym, poczucie winy i 
beznadziei, myśli o samookalecze-
niu lub samobójcze.

Jest przyczyną cierpień psychicz-

nych i negatywnie wpływa na zdolność 
cierpiących na depresję osób do wy-
konywania nawet najprostszych co-
dziennych czynności, a niekiedy pro-
wadzi do zniszczenia relacji z rodziną 
i przyjaciółmi i niezdolności do pracy 
zarobkowej. Depresja ma duży  wpływ 
na choroby układu krążenia. W naj-
gorszym przypadku depresja może być 
przyczyną samobójstwa i jest drugą 
najczęściej występującą przyczyną zgo-
nów w grupie osób w wieku 15-29 lat.  
Kto może zachorować?

Każdy może zachorować na depre-
sję, dotyka ludzi w różnym wieku, bez 
względu na  płeć czy status społeczny z 
różnych środowisk i mieszkających we 
wszystkich krajach światowa Organiza-
cja Zdrowia postanowiła zwrócić szcze-
gólną uwagę na trzy grupy, których 
depresja dotyka nieproporcjonalnie 
częściej: młodzież nastoletnią i młodych 
dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym 
(zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i oso-
by starsze (po 60 roku życia).

Przyczyny depresji.
Przyczyny depresji są różne. Cza-

sem chorobę wywołuje przeżycie bar-

dzo przykrego zdarzenia – najczę-
ściej jest to odejście kogoś bliskiego, 
kochanego, rozpad związku. Depre-
sja może się też pojawić na skutek 
zaburzeń hormonalnych, leków, a 
także w przebiegu choroby fizycznej 
i problemów spowodowanych nad-
używaniem alkoholu i przyjmowa-
niem narkotyków.  Ryzyko depresji 
wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezro-
bocia.

Bardzo ważne. Depresja jest ule-
czalna. 

W wyjściu z depresji nie pomoże 
lek z reklamy tylko lek przepisany 
przez specjalistę. Dlatego jedynym 
ratunkiem jest  wizyta u lekarza, naj-
lepiej psychiatry, który zaproponuje 
odpowiednie postępowanie.  

Więcej informacji o depresji na 
stronach:
www.who.un.org.pl.
http://twarzedepresji.pl/o-depresji/
http://www.psychiatria.pl/artykul/
depresja-czym-jest-ta-choroba/544.
html

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie

finansowania Funduszu Wzajem-
nej Pomocy Ubezpieczeń Rolników. 
Podczas zebrania w imieniu naszej 
jednostki uroczyście zostało wręczo-
ne podziękowanie dla posła Michała 

Cieślaka dzięki któremu udało nam 
się pozyskać w/w środki.

Później wszyscy zasiedli przy wspól-
nym stole do wspólnej strażackiej kolacji.

Mariusz Bolon
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Znaczenie udzielania pierwszej po-
mocy w nagłych wypadach jest donio-
słe. Od szybkości decyzji zależy nieraz 
dalszy los poszkodowanego, a czasa-
mi i jego życie. Każdy z nas powinien 
znać podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy, dlatego ważne jest 
wczesne rozpoczęcie edukacji proz-
drowotnej uczniów. 

Aby sprawdzić i jednocześnie pod-
nieść umiejętności z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy, druhowie z na-
szej jednostki wraz z Państwowa Strażą 
Pożarną , Centrum Kultury w Łubni-
cach oraz Pogotowiem Ratunkowym 
z Połańca zorganizowali  w Centrum 
Kultury w Łubnicach I Międzyszkolny 
Turniej „PIERWSZA POMOC”.

Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy 
oraz uczniowie Gimnazjum w Łub-
nicach. Celem konkursu było kształ-
cenie wśród uczniów umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. Konkurs 
składał się z dwóch części: praktycznej 
i teoretycznej.

W części praktycznej każda z drużyn 
miała za zadanie wykazać się wiedzą 
praktyczną uczestnicząc w pozorowa-
nych akcjach ratunkowych oraz prawi-
dłowo wykonać resuscytację krążeniowo-
-ooddechą prowadzoną na fantomie. W 
części teoretycznej, każdy z uczestników 
turnieju miał do rozwiązania test z wiedzy 
z zakresu pierwszej pomocy.

Patronatem honorowym nasz tur-
niej objęli: poseł na Sejm RP Michał 
Cieślak, starosta powiatu staszowskie-

go Michał Skotnicki oraz wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko.

Wspierał turniej: Zakład ubezpie-
czeniowy AVIVA.

Po podsumowaniu wyników z 
dwóch etapów wyłoniono zwycięzców 
poszczególnych kategorii wiekowych. 

Kategoria I (klasy I-III)
I miejsce – PSP w Wilkowej
II miejsce – PSP w Gacach Słupieckich
II miejsce – PSP w Łubnicach
III miejsce – PSP w Budziskach 

Kategoria II (klasy IV-VI)
I miejsce – PSP w Wilkowej
II miejsce – PSP w Gacach Słupieckich
III miejsce – PSP w Budziskach 

Kategoria III (Gimnazjum)
I miejsce – klasy II
II miejsce – klasy III
III miejsce – klasy I

W życiu bywa różnie. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, to najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi i udzielenie pierwszej nie-
zbędnej pomocy. Znacznie łatwiej nie dać się ponieść panice, jeśli się wie, jak można pomóc. Jeśli  znajdziesz się w podbramkowej 
sytuacji i będziesz musiał dokonać wyboru, rozpocząć resuscytację poszkodowanej osoby, czy nie, to zapamiętaj jedno: jest bardzo 
małe prawdopodobieństwo zrobienia jej krzywdy. Znacznie bardziej szkodliwe jest niepodjęcie działań. I najważniejsze – każdy 
może i powinien pomóc. 

TURNIEJ „PIERWSZA POMOC”
Wszyscy uczestnicy zostali na-

grodzeni dyplomami oraz drobny-
mi upominkami od firmy ubezpie-
czeniowej AVIVA, a dla zwycięskich 
drużyn OSP w Łubnicach przygoto-
wała dodatkowe nagrody i medale. 

Nasza jednostka często odwie-
dza szkoły na terenie naszej gminy, 
w trakcie tych wizyt przeprowadza-
ne są spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą o tematyce pomocy przed-
medycznej. Miło jest  widzieć jak 
nasze starania o dobrą edukację 
w tym zakresie przynoszą efekty, 
w postaci wiedzy jaką wykazali się 
uczniowie podczas turnieju. Praca 
nauczycieli w połączeniu z naszy-
mi staraniami okazała się bardzo 
owocna, z czego jesteśmy nie-
zmiernie szczęśliwi, a wiedza, którą 
posiadają uczestnicy może kiedyś 
uratować komuś życie.

Mariusz Bolon
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Międzyszkolny turniej 
PIERWSZA POMOC


