


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.

Drodzy czytelnicy!
Świąteczny czas sprzyja rozmowom, 
refleksjom i spotkaniom w rodzinnym gronie.
Pozwala podsumować różne sprawy,
ale przede wszystkim poczuć, jak niezwykłym
darem są międzyludzkie więzi i jak wielką wartością jest tradycja.

Życzymy wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia
przyniosły wiele dobrych chwil przeżywanych
wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2016
był szczęśliwy i obfitował w sukcesy,
miłe wydarzenia i dni warte zapamiętania.

Redakcja kwartalnika 
„Nowiny Łubnickiej Gminy”
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Z URZĘDU...

Z SESJI
RADY GMINY

Z ŻYCIA RADY GMINY

W dniu 29 października 2015 
roku w sali obrad Urzędu Gminy 
odbyło się XIII w kadencji posie-
dzenie Rady Gminy Łubnice. Se-
sję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Marian Komasara przed-
stawiając proponowany porządek 
obrad, który zatwierdzono jedno-
głośnie.

Radni podjęli uchwały w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy na 2015 

rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2015 – 
2018,

- udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Staszowskiego,

- zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 
Rady Gminy Łubnice z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych 
udostępnionych dla przewoźni-
ków, którym właścicielem lub za-
rządzającym jest Gmina Łubnice, 
warunków i zasad korzystania z 
tych obiektów oraz ustalenia sta-
wek opłat za korzystanie z nich.
Ponadto przedstawiono informa-

cje o stanie realizacji zadań oświato-
wych w roku szkolnym 2014/2015 jak 
również dokonano analizy oświad-
czeń majątkowych złożonych przez 
radnych Rady Gminy Łubnice za rok 
2014. Następnie sprawozdanie z 
działalności w okresie międzysesyj-
nym przedstawiła Wójt Gminy Łubni-
ce Anna Grajko. Interpelacji i zapytań 
ze strony radnych nie zgłoszono. Na 
zakończenie obrad poruszono temat 
m.in. dodatkowego oświetlenia ulicz-
nego, bezdomnych zwierząt na tere-
nie gminy oraz złożonych wniosków o 
szacowanie strat w uprawach rolnych 
w związku z suszą.

Kolejne XIV posiedzenie Rady 

Gminy Łubnice od-
było się w dniu 3 
grudnia 2015 roku. 
Po przedstawieniu 
proponowanego 
porządku obrad 
przez przewodni-
czącego Rady pod-
jęto następujące 
uchwały dotyczące:
- budżetu,
- podatków: rolnego, od nieru-

chomości, od środków transpor-
towych oraz określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych,

- określenia sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami 
projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych orga-
nizacji,

- wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prze-
prowadzanie działalności w za-
kresie ochrony przed bezdomnymi 

Rada Gminy Łubnice w roku 
2015 obradowała na 12 sesjach, 
podczas których podjęła 51 uchwał. 
Podjęte uchwały dotyczyły budże-
tu, statutu Gminy Łubnice, statutu 
Centrum Kultury w Łubnicach oraz 
innych bieżących spraw gminy.

W 2015 roku odbyło się 14 po-
siedzeń Komisji Rewizyjnej oraz 15 
posiedzeń Komisji Finansów, Roz-
woju Gminy i Rolnictwa.

Henryka Rogala

zwierzętami, prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie 
Gminy Łubnice.
Ponadto szczególną dyskusję w 

tym dniu wywołało przyjęcie protoko-
łu z obrad poprzedniej sesji mino to 
protokół zatwierdzono jednogłośnie. 
W dalszej części obrad wysłuchano 
sprawozdania Wójta z działalności w 
okresie międzysesyjnym. Interpela-
cje i zapytania radnych nie wpłynęły. 
Spotkanie zakończyły rozmowy doty-
czące remontu świetlic wiejskich na 
terenie gminy.

Aneta Śmiszek
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W dniu 21 września 2015 r. Świę-
tokrzyski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Kielcach zawarł 
umowę z konsorcjum firm:

Lider: BUSKOPOL S.A. ul. Kilińskie-
go 41, 28-100 Busko-Zdrój

Partner: Przedsiębiorstwo Usług 
Wielobranżowych „VIMEL” Edward 
Swatek ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 
Solec-Zdrój na realizację robót w ra-
mach zadania pn: „Zabezpieczenie 
odcinka lewego wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Wisły w km 25+400-
26+600 w m. Słupiec, gm. Łubnice, 
pow. staszowski”.

Głównym celem robót było za-
bezpieczenie korpusu oraz podłoża 
wałowego przed nadmierną filtracją 
obserwowaną każdorazowo w trakcie 
przepływu w międzywalu wód powo-
dziowych.

Powyższe osiągnięte zostało poprzez 
wykonanie w osi wału przesłony prze-
ciwfiltracyjnej z zawiesiny bentonitowo 
– cementowej szer. 40 cm, zatłoczonej 
na głębokość 10,0 m.

W zakres robót wchodziło ponadto:
- odtworzenie skarpy odwodnej (skar-

ZABEZPIECZENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO 
RZEKI WISŁY W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIEC

INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH
W 2015 roku wykonano następujące 

zadania:
- Remont drogi gminnej nr 

001870T Czarzyzna-Słupiec od 
km 0+000 do km 0+400,

- Remont drogi gminnej nr 
001725T Orzelec Duży po-
przeczna od km 0+000 do km 
0+760 i od km 1+945 do km 
1+850,

- Remont drogi gminnej nr 
001952T Budziska od km 
0+000 do km 0+300.
Inwestycje zostały wykonane na 

ogólną kwotę 205.541,80 zł.
Barbara Dudek

pa o zmiennym nachyleniu),
- ułożenie od strony rzeki siatki sta-

lowej zabezpieczającej skarpę od-
wodną przed zwierzętami ryjącymi 
(lisy, bobry),

- zasypanie lokalnych zaniżeń te-
renowych występujących w bez-
pośrednim sąsiedztwie wału 
na odcinku objętym robotami,

- wyrównanie niewelety korony wału,
- remont przejazdów wałowych.

Wykonanie przedmiotowych robót o 
wartości umownej brutto 1 231 632,86 

zł przyczyni się do wzrostu bezpieczeń-
stwa powodziowego na terenie gminy 
Łubnice.

Leszek Ziółek

Droga gminna w Orzelcu Dużym

... i w Czarzyźnie... i w Czarzyźnie… w Budziskach

Z URZĘDU...
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KOLEJNE OBRADY KONWENTU
W STAROSTWIE STASZOWSKIM

SPOTKANIE ZESPOŁU
DS. OPRACOWANIA LSR NA LATA 2016-2022

Naszą gminę reprezento-
wał wójt gminy Anna Grajko. 
Obrady rozpoczęto od omówienia 
możliwości powołania i współfinan-
sowania Powiatowego Centrum Roz-
woju Edukacji. Korzyści oraz aktualne 
możliwości w zakresie funkcjonowania 
instytucji, w oparciu o obecną kadrę 

W dniu 14 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sta-
szowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego. W spotka-
niu, któremu przewodniczył wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, uczestniczyli także 
starosta staszowski Michał Skotnicki oraz Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu 
Staszowskiego.

dydaktyczną przed-
stawili Andrzej 
Poniewierski oraz 
Paulina Mielnicz. 
Następnie prze-
d y s k u t o w a n o , 
m.in. kwestie: lo-
kalizacji na terenie 
powiatu staszow-
skiego bezpłat-

nych punktów pomocy prawnej. 
Podczas obrad konwentu zasygnalizo-
wano również możliwość przystąpie-
nia samorządów powiatu staszowskie-
go do opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, dotyczącego emisji 
gazów cieplarnianych. PGN to doku-
ment strategiczny, którego celem jest 

określenie wizji rozwoju gminy (lub 
kilku gmin) w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. Wspomniany plan 
jest ważny zwłaszcza dla gmin, któ-
re w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020 chcą pozyskać pieniądze, 
m.in.: na działalność w termomoder-
nizacji budynków czy też na wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii. 
W dalszej części obrad konwentu 
starosta staszowski Michał Skotnicki 
zwrócił uwagę na możliwość wspól-
nego, w porozumieniu z parafia-
mi, starania się o fundusze unijne, 
z przeznaczeniem na rewitalizację 
zabytkowych obiektów sakralnych. 
W punkcie dotyczącym Gminnych Pro-
gramów Rewitalizacji, szczegółowego 
omówienia stanu ich zaawansowania, 
w zakresie infrastruktury drogowej, 
dokonał Rafał Suska – dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych. Po wyczerpaniu 
porządku obrad konwentu przewod-
niczący, wójt Władysław Brudek za-
mknął obrady.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.staszowski.eu”

W dniu 16 listopada 2015 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Połaniec odbyło się spotkanie Zespołu 
LSR pracującego nad budową i tworze-
niem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 
- Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność w ramach inicjatywy LE-
ADER na lata 2014-2020.

Zespół jest grupą roboczą po-
wołaną na potrzeby strategii. W 
jego skład wchodzą przedstawicie-
le sektora społecznego, gospodar-
czego i publicznego oraz miesz-
kańcy obszaru LGD. Spotkanie 
prowadził pan Paweł Walczyszyn z 
konsorcjum InicjatywaLokalna.pl 
Wspólne spotkania prowadzone róż-
nymi metodami partycypacyjnymi 
owocują wypracowaniem kolejnych 
istotnych ustaleń. Spotkanie zespołu 
miało charakterze warsztatowy. Zaję-
cia poświęcone były dyskusji i pracą 
nad poszczególnymi elementami ma-
trycy logicznej, analizowanie celów i 
przedsięwzięć, budżetowanie i pla-
nowanie kosztów, omówienie zasad 
ustalania procedur i kryteriów wyboru 
oraz zasad prowadzenia monitoringu 
i ewaluacji. Podział na rodzaje zadań 
i beneficjentów pozwoliły Zespoło-
wi określić wielkości środków w bu-
dżecie, które będą przeznaczone na 

poszczególne działania: "duże pro-
jekty", granty oraz przedsiębiorczość. 
Następnie członkowie Zespołu zajęli 
się rozłożeniem konkursów w czasie 
oraz przyjęciem ich liczby. Szerzej 
omówiono i ustalono wielkość środ-
ków przeznaczonych na przedsiębior-
czość tj. premii na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej, oraz środków 
na rozwój prowadzonej działalności. 
Prace zespołu roboczego ds. LSR 
oparte były o wyniki konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych przez 
biuro LGD - Dorzecze Wisły na obsza-

rze funcjonowania i działalnia LGD. 
Dziękujemy wszystkim członkom ze-
społu za obecność, duże zaangażo-
wanie i wkład w pracę nad strategią. 
Konsultacje społeczne są współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
(PROW 2014 - 2020), działania 19 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER", poddzia-
łanie 19.1 „Wsparcie przygotowaw-
cze".

Aleksandra Stachniak

Z URZĘDU...
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WYCIECZKA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ZE SŁUPCA 
DO SANDOMIERZA

Z ŻYCIA GMINY...

Uczestnicy wyjazdu do Sandomierza

Sołtys oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Słupca zorganizowało wycieczkę do 
Sandomierza. Oto relacja z odbytej wy-
cieczki.

Dnia 18 października 2015 r. o 
godz. 8.30 wyruszyliśmy w kierunku 
Sandomierza. O godz. 10.15 byliśmy 
umówieni z przewodnikiem pod bu-
dynkiem PTTK-12 obok Ratusza.

Przewodnik – na wstępie po-
prowadził nas do Podziemnej Trasy 
Turystycznej, którą zwiedziliśmy po 
przejściu około 450 metrów z po-
łożoną najniżej komorą na głębo-
kości 12 metrów. Trasa ta powstała 
z połączenia podziemnych składów 
kupieckich na przełomie XV i XVII 
w. znajdujących się pod zachod-
nią pierzeją Rynku. Zachowane 
piwnice zabezpieczono przez tzw. 
wtórne obudowy, a tam gdzie było 
to możliwe zachowano pierwotne 
wątki obmurowań. Renowację w/w 
trasy przeprowadzili górnicy z Byto-
mia. Trasa obejmuje 34 komory na 
różnych poziomach. Otwarcie trasy 
turystycznej nastąpiło 10 grudnia 
1977 roku.

Następnie był Ratusz, który zbu-
dowano w XIV, a rozbudowano w XVI 
w. jako jeden z najpiękniejszych ratu-
szy renesansowych w Polsce.

Kolejnym miejscem zwiedzania 
było późnorenesansowe Collegium 
Gostomianum zbudowane na po-
czątku XVII w., zachowało pierwotny 
kształt architektoniczny i funkcję szko-
ły.

Później uczestnicy wycieczki zwie-
dzili gotycką Katedrę zbudowaną 
w XIV w., zachowała ona pierwotny 
układ przestrzenny i bogatą dekora-
cję rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada 

wyposażenie wewnętrzne z XV i XVII 
w., freski bizantyjsko-ruskie, ołtarze 
rokokowe, obrazy i rzeźby.

Następnie Dom Długosza zbudo-
wany w 1476 r. z fundacji słynnego 
historyka – jeden z najlepiej zacho-
wanych gotyckich domów mieszkal-
nych. Wewnątrz mieści bogate zbiory 
Muzeum Diecezjalnego. Zwiedzono 
zewnętrznie również Zamek – zbudo-
wany w XIV w. na miejscu dawnego 
grodu, później przebudowanego, jest 
w swojej obecnej postaci wyrazem 
przemian i nawarstwień historycz-
nych. Obecnie pełni funkcję Muzeum 
Okręgowego. Kolejnym miejscem był 
zespół Klasztorny Dominikanów przy 
Kościele św. Jakuba. Zbudowany w 
1226 roku późnoromański, zachował 
typowy układ przestrzenny budowli 
Klasztornej i bogatą dekorację pla-
styczną z cegły formowanej i glazu-
rowej.

Następnie „Ucho Igielne” frag-
ment murów obronnych, Wąwóz 
Królowej Jadwigi – wąwóz lessowy 
o długości około 500 m o stromych 
ściankach dochodzących do 10 m 
wysokości. Powstał on w wyniku erozji 
skały lessowej, odsłaniającej korze-
nie rosnących na zboczach drzew. 
Pomnik przyrody. Wąwóz rozdziela 
wzgórza Świętojakubskie i Świętopa-
welskie. Jest to najpiękniejszy wąwóz 
spośród lessowych wąwozów sando-
mierskich.

Ostatnim miejscem zwiedzania 
zabytków sandomierskich była „Bra-
ma Opatowska” - gotycka brama 
wjazdowa do miasta wzniesiona w 
XIV w. z fundacji króla Kazimierza 
Wielkiego. W systemie goryckich 
murów obronnych miasta były 4 
bramy: Opatowska i nie zachowane 
Zawichojska, Lubelska i Krakowska. 
Na północnej elewacji bramy istnie-
je oryginalna prowadnica, po której 
opuszczano kratę zamykającą wjazd 
do miasta. Brama Opatowska zwień-
czona jest renesansową attyką. Na 
szczycie znajduje się taras widokowy 
z widokami na wyżej wymienione za-
bytki Sandomierza oraz otaczające 
go okolice.

Naprawdę warto wybrać się do 
pięknego Sandomierza, które zostało 
rozsławione przez polski film pt. „Oj-
ciec Mateusz”.

Organizatorami odbytej wyciecz-
ki - było Koło Gospodyń Wiejskich w 
Słupcu oraz Sołtys wsi Słupiec – Ma-
rian Gromny.

Marian Gromny
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Z ŻYCIA KOŁA ŁOWIECKIEGO
„BAŻANT”

Z ŻYCIA GMINY...

Pamiątkowe zdjęcie przed Klasztorem Ojców Trynitarzy w Budziskach

… efekt polowania800 szt. kuropatw na wolności...

URODZINY FARMY

Koło Łowieckie „Bażant” w Łubnicach 
rozpoczęło sezon polowań zbiorowych 
2015/2016 Mszą Św. w Klasztorze Ojców 
Trynitarzy 8 listopada.

W Homilii Ojciec Piotr przypo-
mniał sylwetkę Św. Huberta. Złożył 
życzenia uczestniczącym w nabo-
żeństwie myśliwym i ich rodzinom. 
Wspomniał o korzystnym znaczeniu 
myślistwa dla środowiska naturalne-
go, między innymi ochrony zwierząt, 
zachowania równowagi nadwyrężo-
nej gospodarką człowieka oraz pod-
kreślił stałą obecność myślistwa w 
dziedzictwie kulturowym społeczeń-
stwa. Po mszy odbyło się tradycyjne, 
lecz krótkie polowanie hubertowskie. 
Czarny zwierz uchodził bokiem, lecz 
ten fakt nie odebrał dobrych humo-
rów uczestnikom imprezy, ponieważ 
w domku myśliwskim uginały się już 
od potraw i napojów. Zapadający 
zmierzch stał się potem sygnałem do 
zakończenia spotkania, mimo że zo-

Były wspomnienia, ogromny 
tort i wiele życzeń, które mam na-
dzieję uda się spełnić przez funda-
cję. FARMa przez 10 lat istnienia 
zrealizowała dziesiątki projektów 
w całości wymyślonych i przepro-
wadzonych przez młodzież. Były to 
m.in. wymiany międzynarodowe, 
festiwale, szkolenia, warsztaty, wy-
stawy, cykliczne plenerowe, kino i 
wiele wiele innych mniejszych akcji 

kulturalnych.W grupie osób świętu-
jących urodziny fundacji znalazły się 
przedstawicielki gminy Łubnice w 
osobach: Ewy Strzępek prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wilkowej 
oraz Aleksandry Stachniak dyrektor 
Centrum Kultury w Łubnicach. Ser-
decznie gratulujemy sukcesów i ży-
czymy dalszych udanych projektów 
i działań!

Aleksandra Stachniak

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w tym roku obchodziła 10-te 
urodziny. W dniu 12 grudnia br. W Zakątku Świętokrzyskim odbyło się uroczyste 
podsumowanie działalności przy blisko 200 uczestnikach spotkania.

stało wiele niedokończonych opowie-
ści, historyjek, jak to zwykle bywa w 
gronie myśliwych.

Obecnie w naszym kole polują 34 
osoby. Działalnością koła kieruje za-
rząd w składzie Mazur Ryszard – Pre-
zes, Woźniak Artur – Łowczy, Kotyra 
Jan – Skarbnik, Piotr Roch – Sekre-
tarz. Dzierżawimy obwód polno-le-
śny o powierzchni 8 825 hektarów w 
tym 1 400 hektarów lasów. Średnie 
roczne pozyskanie zwierzyny przed-
stawia się następująco: jeleń szt. 4, 
dzik szt. 31, sarna szt. 25, bażant 
szt. 450, lis szt. 60, zając szt. 80. W 
ostatnich 5 latach położyliśmy szcze-
gólny nacisk na redukcję populacji 
lisa, roczne odstrzały to ponad 60 
szt. Jesteśmy przekonani, że między 
innymi te wysiłki przynoszą znaczące 
i zadowalające efekty. W tym sezonie 
obserwowaliśmy pierwsze od kilku 
lat stadka kuropatw. Dzięki pomocy 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska uzyskaliśmy 800 szt. 
kuropatw do wsiedleń. Intensywnie 
je chronimy i liczymy na wspaniałe 
efekty. Optymizmem napawa zmniej-
szenie wysokości szkód łowieckich. 
Do polowania na dziki przekonują się 
nawet zwolennicy strzelania do pióra. 

Jesteśmy przekonani, że jako koło ło-
wieckie popularyzujemy wśród społe-
czeństwa nie tylko zdrowy i aktywny 
tryb życia ale też uświadamiamy wła-
ściwą korelacje człowieka z przyrodą 
i jej naturalnymi zasobami.

Artur Woźniak
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Z ŻYCIA GMINY...

OTWARCIE NOWO WYREMONTOWANEJ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W ORZELCU DUŻYM

DOPALACZOM 
STOP!

Przedmiotem robót była przebu-
dowa i remont pomieszczeń świetli-
cy wiejskiej oraz utwardzenie działki 
przy budynku poprzez wykonanie 
drogi dojazdowej i wejścia z kostki 
brukowej.

Symboliczne otwarcie świetlicy 
odbyło się poprzez przecięcie wstę-
gi przez wójta gminy Łubnice Annę 

W dniu 26 listopada 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej 
w Orzelcu Dużym po kapitalnym remoncie, który wykonano z pomocą środków finan-
sowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 
oraz z budżetu Gminy Łubnice.

Grajko, przewodniczącego Rady 
Gminy Mariana Komasarę, sekreta-
rza Gminy Łubnice Leszka Ziółka, wy-
konawców robót Mieczysława Dud-
ka i Roberta Pietrykę oraz dyrektora 
Centrum Kultury w Łubnicach Alek-
sandrę Stachniak.

Następnie licznie zgromadze-
ni goście i mieszkańcy wsi Orzelec 

Duży udali się do 
wnętrza świetlicy, 
gdzie wszystkich 
obecnych przywi-
tał przewodniczący 
Rady Gminy Ma-
rian Komasara. 
Korzystając z oka-
zji przewodniczą-
cy podziękował 
wszystkim osobom, 
które zaangażo-
wały się w realiza-

cję inwestycji. Głos zabrała również 
wójt Gminy Łubnice Anna Grajko oraz 
dyrektor Centrum Kultury Aleksandra 
Stachniak. Wszyscy zgodnie stwierdzi-
li, że wyremontowana świetlica znako-

micie wypełniać będzie funkcję rekre-
acyjną i kulturalną, będzie miejscem 
spotkań, integracji mieszkańców oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Miłą 
niespodzianką spotkania było przeka-
zanie przez wykonawcę Mieczysława 
Dudka upominku w postaci obrazu na 
ręce dyrektora Aleksandry Stachniak.

Oficjalną część uroczystości za-
kończył poczęstunek przygotowany 
przez radnego i radę sołecką Orzelca 
Dużego.

Aneta Śmiszek

Współczesna szkoła narażona jest 
na wiele czynników zewnętrznych nio-
sących zagrożenie są to między innymi 
narkotyki, dopalacze czy ataki terrory-
styczne.

W naszej placówce odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli 
uczniowie i nauczyciele. Wszyscy byli 
szkoleni przez policjantów, którzy 
udzielali nam rad jak np. rozpozna-
wać u uczniów zażycie niedozwolo-
nych środków, typu dopalacz i na co 

zwracać uwagę gdy uczeń zachowuje 
się podejrzanie. Jak zapobiegać ta-
kim sytuacjom i co robić w przypad-
ku stwierdzenia nietypowych reakcji? 
Mieliśmy możliwość zapoznać się z 
różnymi rodzajami dopalaczy, które 
we współczesnym świecie są plagą 
naszego społeczeństwa. Opisy rozja-
śniły nasze umysły w tej kwestii, ale 
na pewno będziemy jeszcze nadal 
musieli pogłębiać wiedzę na ten te-
mat. W czasie spotkania wywiązała 
się owocna dyskusja, wymieniano 
poglądy i poruszano nurtujące nas 
kwestie.

Wszyscy nauczyciele zgodnie do-

EDUKACJA

szli do wniosku, iż dopalacze to zło, 
które należy tępić wśród społeczeń-
stwa, a szczególnie tej młodej jego 
części.

Beata Szczęsna
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ALARM PRZECIWPOŻAROWY, PALI SIĘ! - 
ZACZNIJMY OD NAJMŁODSZYCH LAT

PATRIOTĄ BYĆ...

EDUKACJA

Hasło, które przyświeca naszej idei 
jaką próbujemy zaszczepić u najmłod-
szych uczniów PSP w Budziskach to chęć 
udzielania poszkodowanym pierwszej po-
mocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa - 
jest to priorytetem w naszej szkole.

Uczniowie klasy ,,0” oraz klas I 
– VI z ogromnym zaangażowaniem 
uczyli się tej trudnej sztuki pod okiem 
profesjonalistów.

Na prośbę koordynatora bezpie-
czeństwa w dniu 5 października 2015 
r. przybyli do nas strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Łubnic.

Z przejęciem uczniowie rozpoczęli 
ewakuację z budynku, gdy usłyszeli 
alarm w szkole oraz zobaczyli zady-
mienie. Okazało się jednak, że na 
terenie ktoś jednak pozostał. To jeden 
ze strażaków doznał ,,urazu”. Szybko 
na pomoc podążyli pozostali kole-
dzy. Wynieśli mężczyznę na noszach. 
Tylko szybka reakcja sprawiła, że ni-
komu nic się nie stało. Strażacy za-
dbali o to, by ewakuacja przebiegała 
sprawnie i zakończyła się sukcesem. 
Wszyscy w szyku ustawieni na boisku 
szkolnym oczekiwali na dalszą część 
zajęć zaplanowaną na ten dzień. Aby 
uzupełnić wiedzę w zakresie pierwszej 
pomocy strażacy zadbali o to, by na 
osobie ,,poszkodowanej” pokazać, 
udzielić rad i wskazówek jak postępo-
wać w razie wypadku. Kiedy wszyscy 
zgłębili część teoretyczną przeszliśmy 
do praktyki. W grupkach pod okiem 
osób przeszkolonych - strażaków 
uczniowie uczyli się na manekinach 
udzielania pierwszej pomocy. Wiedza 
przyswojona, ale czy już możemy po-

Uczeń klasy ,,0” udziela pierwszej pomocy

A kogo to niosą? Tak pytali uczniowie

Lekcja historii w wykonaniu uczniów klasy V i VI

móc innym? Sądzę, że tak. Każdy z 
nas może już uratować czyjeś życie. 
Liczymy na to, że to nie jest ostatnie 
tego typu spotkanie. Za pomoc w zor-
ganizowaniu próbnego alarmu oraz 
za udzielenie wielu cennych rad jak 
pomóc poszkodowanym serdecznie 
dziękujemy i z niecierpliwością czeka-
my na następne spotkania.

Beata Szczęsna

,,Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli i jako taka jest też wielkim obowiąz-
kiem’’

Święty Jan Paweł II

Patriotyzm to trudne pojęcie. Słowo to 
oznacza miłość do własnego kraju, znajo-
mość jego historii i tradycji oraz szacunku 
dla własnych przodków i rodaków.

Patriotyzmu uczą się dzieci od naj-

cem I wojny światowej Polska Odzy-
skała Niepodległość. Zrzuciła kajdany 
(łańcuchy), którymi była symbolicznie 
opleciona jedna z uczennic kl. VI – Ka-
rina.

Uczniowie deklamowali wiersze 
oraz śpiewali pieśni patriotyczne chwy-
tające za serce.Do wspólnego śpiewu 
zaangażowali się również inni ucznio-
wie i zaproszeni goście. Mówimy wie-
lokrotnie o patriotyźmie, ale czy wszy-
scy rozumieją to słowo? Nawet jeśli do 
końca nie są co do tego przekonani czy 
są patriotami to zadbano by wyzwolić 
w młodym pokoleniu chęć pozostania 
w przyszłości patriotą. Patriotów było i 
jest wielu, a my nie pozwolimy zapo-
mnieć o tym, że trzeba historię wspomi-

nać, bo wielokrotnie Polska przeżywała 
tragiczne chwile i dlatego nie należy o 
nich zapominać..

Potomnym przekazujemy jak na 
kartach historii Polska walczyła o Wol-
ność i Niepodległość. Zadbajmy, aby 
pamięć o tych trudnych chwilach prze-
trwała.

Uczniowie wystawiając montaż 
słowno – muzyczny w sposób podniosły 
uczcili pamięć i zainteresowali historią 
naszego kraju. Myślę, że wśród młode-
go pokolenia rosną prawdziwi patrioci, 
którzy czczą symbole narodowe i mam 
nadzieję, że na zawsze w ich sercach 
pozostanie to wspomnienie ze szkolnej 
sceny.

Beata Szczęsna

młodszych lat – w domu, przedszkolu 
i szkole.

12 listopada 2015 r. uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Budzi-
skach w podniosłej atmosferze obejrzeli 
piękną lekcję historii. To uczniowie z kla-
sy V i VI postarali się wraz z panią Anną 
Kalitą przenieść nas w czasy przed, w 
czasie i po 11 listopada 1918 roku z 
odniesieniem do współczesności.

A było to tak...
Pod koniec XVIII w. Polska na 123 

lata utraciła swoją niepodległość. Jej 
terytorium zostało podzielone między 
trzech zaborców Rosję, Prusy i Austrię.

Polskę wykreślono z mapy Europy, 
ale pozostała ona w sercach Polaków, 
którzy nie tylko walczyli o jej niepodle-
głość w powstaniach, ale też dbali o 
polski język i kulturę. Dzięki temu nigdy 
nie zapomnieli, że są Polakami. Dopie-
ro 11 listopada 1918 roku wraz z koń-
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JESIEŃ PEŁNA PRZYJEMNOŚCI…
Dzień Edukacji

14 października z pewnością w 
niejednej szkole brzmiały słowa po-
dziękowań za trud, za przekazywa-
ną wiedzę, za serce, za opiekę oraz 
życzenia zadowolenia i satysfakcji z 
wykonywanej pracy. Adresatami tego 
przekazu byli nauczyciele i ludzie 
związani z oświatą.

Praca nauczyciela wymaga cierpli-
wości, wytrwałości, ciągłego doskona-
lenia, ale również niesie ze sobą nie-
bywałą satysfakcję i zadowolenie.

Nasi uczniowie zafundowali nam 
tego dnia prawdziwą ucztę dla du-
cha, wystawiając na szkolnej scenie 
„Czerwonego Kapturka”. Powszechnie 
znana baśń urozmaicona piosenkami 
i przekazana w humorystyczny spo-
sób okazała się wspaniałą atrakcją. 
Pracownicy PSP w Budziskach oraz za-
proszeni goście doskonale się bawili. 
Choć momentami dramatyczne piski 
babci i wnuczki oraz przerażające od-
głosy pożerającego je wilka, przypra-
wiały widzów o dreszcze, to wszystko 
zakończyło się happy endem. Młodzi 
aktorzy cali, zdrowi, uśmiechnięci oraz 
dumni z występu na koniec złożyli 
wszystkim obecnym serdeczne życze-
nia. Oby się spełniły…

W imieniu zgromadzonej publicz-
ności serdecznie dziękuję naszej mło-
dzieży za wspaniałe widowisko z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej.

Anna Nowakowska-Gromny

Andrzejki
Dnia 26 listopada 2015r. w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w Bu-
dziskach odbyły się Andrzejki. Wyda-
rzenie to rozpoczęło się o godzinie 
jedenastej. W jednej z sal lekcyjnych 
wróżbici-amatorzy z radością przepo-
wiadali wszystkim chętnym świetlaną 
przyszłość. Przed nami same sukcesy, 
wielkie kariery, bogactwo i nieustające 
szczęście, szkoda tylko, że wróżący nie 
dawali gwarancji na spełnienie wróżb. 
Jednak wszyscy jesteśmy pełni na-
dziei, bo w końcu każdy jest kowalem 
swojego losu. Po tych niesamowitych 
przepowiedniach nadeszła pora na 
zabawę taneczną. Aby nikomu nie za-
brakło energii, na wspaniale bawiącą 
się młodzież czekał poczęstunek.

Około godziny szesnastej zmę-
czeni, ale uśmiechnięci i szczęśliwi 
uczniowie opuścili mury szkoły i pod 
opieką rodziców udali się na odpo-
czynek do swoich domów.
Karina Rogowska, uczennica klasy VI

Mikołajki

Jak wiadomo nauka to najważ-
niejszy obowiązek ucznia, ale po-
trzebujemy również od czasu do 
czasu teatru, muzeum, czy … kina!!!

Kiedy rozpoczął się grudzień, 
każdy dzień w szkole był coraz 
bardziej radosny, bo jak wiado-
mo zbliżają się mikołajki. Wszyscy 
uczniowie niemal podskakiwali ze 
szczęścia na myśl, że za parę dni 
6 grudnia. Najbardziej zachwyceni 
byli uczniowie klasy „0”, kiedy pani 
dyrektor ogłosiła, że wyjeżdżamy 
do kina na film pt.: „ Sawa- mały, 
wielki wojownik”. Każdy z niecierpli-
wością czekał na wyjazd, który miał 
się odbyć 3 grudnia, we czwartek. 
Na myśl, że to już niedługo na twa-
rzach dzieci malował się uśmiech. 
I w końcu nadszedł ten dzień, ten 
upragniony dzień! Pan kierowca 
autobusu szkolnego zawiózł nas do 
kina „Impresja” w Połańcu. Kiedy 
usiedliśmy w fotelach poczuliśmy 
niesamowitą atmosferę kina. Gdy 
film się zaczął, wszyscy byliśmy pod 
wielkim wrażeniem.

 Bajka opowiadała o chłopcu, 
który chciał ocalić swoją wioskę i 
w związku z tym przeżył wiele nie-
bezpiecznych przygód. Kiedy udało 
mu się uchronić współmieszkańców 
przed okrutnymi szponami drapież-
nych zwierząt wszyscy widzowie 
odetchnęli z ulgą, aby następnie 
westchnąć z podziwem nad mę-
stwem małego bohatera. Przez cały 
seans filmowy uczniowie siedzieli 
jak zaczarowani. Wrażenia, jakich 
dostarczył nam ten niezwykły film 
pozostaną w naszych młodych ser-
cach na długo. Z niecierpliwością 
oczekujemy tego, co Mikołaj przy-
niesie nam za rok!

Eliza Kurowska, uczennica klasy V
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„ POLSKO!
ŚWIĘTE TWE IMIĘ!”

ŚLUBOWANIE
I KLASY

„BEZPIECZEŃSTWO NA 5”

10 listopada 2015 roku w naszej 
szkole odbyła się patriotyczna akademia 
poświęcona 97 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Uroczystość przygotowali ucznio-
wie szóstej klasy wraz z wychowaw-
czynią. Podczas akademii uczniowie 
przypomnieli historię Święta Niepod-
ległości, trudną drogę naszych przod-
ków do wolnej ojczyzny. Recytacje 
wierszy patriotycznych były okraszone 
wzruszającymi pieśniami budzącymi 
dumę z przynależności narodowej. 
Podniosły nastrój uroczystości potę-
gowały biało - czerwone barwy sta-
nowiące dominantę w przygotowanej 
scenografii. Akademia miała poważ-
ny, patriotyczny charakter i poszerzy-
ła wiedzę społeczności szkolnej na 
temat historii Polski. Dostarczyła rów-
nież patriotycznych wzruszeń.

Renata Domagała Uczniowie klasy VI podczas akademii

Dzień 6 listopada 2015 roku w naszej szkole to bardzo 
ważna data dla uczniów klasy pierwszej. W tym bowiem 
dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzie-
ci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach 
Słupieckich.

Pierwszoklasiści powitali wierszem wszystkich ze-
branych gości. Swój program artystyczny rozpoczęli 
tanecznym krokiem „Poloneza”. Następnie każde z 
dzieci przedstawiło się braci szkolnej w formie krót-
kiego wierszyka. Warto zaznaczyć, że możliwe to 
było dzięki rodzicom, bo to oni byli autorami tych 
wierszy.

Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i tań-
ce przygotowywane specjalnie na tę okazję. Mimo 
stresu związanego z publicznym występem, dzieci 
świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność 
nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawa-
mi. Swoją postawą uczniowie udowodnili, że są go-
towi do złożenia uroczystego ślubowania. Po złożeniu 
ślubowania dyrektor szkoły dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mó-
wiła, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdż-
ką, ramion swoich podopiecznych. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wręczenie upominków i legity-
macji szkolnych. Rodzice swoim pociechom sprawili 
niespodziankę wręczając im słodkości. Po uroczysto-
ści zrobiono pamiątkowe zdjęcie, które będzie miłą 
pamiątką z uroczystości ślubowania.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, 
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach 
naszej szkoły.

Agnieszka Cyranowska

10 listopada 2015 roku w Staszowie odbyła się IX edycja 
Konkursu "Bezpieczeństwo na 5" Celem konkursu jest przede 
wszystkim utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, przygotowanie dzieci do rozważnego spędzania czasu 
wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo nie tylko własne, lecz i kolegów.

Organizatorami konkursu byli:
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Po-

wiatowa Policji w Staszowie, Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Automobilklub Kielce, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Kielcach, Izba Celna w Kielcach, Agencja Rynku 
Rolnego w Kielcach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Kielcach.

W konkursie wzięło udział 19 szkół podstawowych z po-
wiatu staszowskiego. Naszą gminę reprezentowały szkoły 
podstawowe z Gac Słupieckich, Wilkowej i Budzisk.

Uczniowie rozwiązywali test, w którym znalazło się 35 py-
tań dotyczących m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w gospodarstwie 
rolnym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Następnie komisja oceniła prace plastyczne na temat: 
„Myśl jak idziesz”. Ostatnią konkurencją, z jaką zmierzyli się 
uczniowie, była część praktyczna, w której musieli podjąć 
decyzję o udzieleniu pierwszej pomocy osobie i zaimprowi-
zować resuscytację na fantomie.

Drużyna z naszej szkoły - Wiktoria Nowak, Patrycja Pio-
trowska, Mate-
usz Adamczyk 
- zajęła w tym 
konkursie wy-
sokie 4 miej-
sce i najlepsze 
spośród drużyn 
naszej gminy. 
Serdecznie gra-
tulujemy naszym 
uczniom.
Andrzej Piórecki
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…nogi same rwały się na parkiet

ANDRZEJKI NA 102!!!
26 listopada 2015 roku uczniowie Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Gacach 
Słupieckich bawili się na tradycyjnych 
Andrzejkach, zabawie przypadającej tuż 
przed adwentem.

Taneczne rytmy nie pozwoliły ni-
komu siedzieć bezczynnie, nogi same 
rwały się na parkiet. Uczniowie brali 
udział w przygotowanych zabawach 
budzących ogólną wesołość. Nie 
obyło się też bez wróżb andrzejko-
wych, które jednak wszyscy trakto-
wali z przymrużeniem oka. Podczas 
imprezy rodzice przygotowali dla 
swych pociech smaczny podwieczo-
rek, świetnie krzepiący po męczących 
tańcach i zabawach.

Renata Domagała

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Ślubowanie
27 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Łub-

nicach odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Tego 
dnia 25 uczniów klasy pierwszej złożyło uroczystą przysię-
gę w obecności rodziców, uczniów i pracowników szkoły. 
Pierwszoklasiści z niecierpliwością czekali na tę najważ-
niejszą część uroczystości. Najpierw jednak zaprezento-
wali przybyłym gościom część artystyczną przygotowaną 
pod okiem swojej pani – Marzenny Dach. Gdy nadszedł 
moment ślubowania z wielkim przejęciem wypowiedzie-
li słowa przysięgi. Po ślubowaniu dyrektor szkoły Teresa 
Komasara wielkim ołówkiem dokonała pasowania na 
ucznia. Następnie pierwszoklasiści otrzymali upominki, 
które wręczyli im rodzice i wychowawczyni. Po zakończe-
niu uroczystości uczniowie klasy pierwszej wraz z nauczy-
cielami oraz dyrektorem zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

Wizyta Św. Mikołaja w naszej szkole
"6 grudnia - jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie".

Chociaż za oknem brak śniegu to nastrój świąteczny 
w naszej szkole gościł od samego rana. W klasach poja-
wiły się pięknie ustrojone bombkami i lampkami choinki. 
Tego dnia od rana uczniowie z niecierpliwością oczekiwali 
wspaniałego gościa.

To właśnie 4 grudnia o godzinie 11.00 przyjechał do 
nas bryczką zaprzężoną w cztery zaczarowane renifery - 
Święty Mikołaj. Obdarowywał prezentami grzeczne dzieci 
i prosił, aby były posłuszne przez cały rok. Uczniowie po-
witali Mikołaja piosenkami i wierszykami. To wydarzenie 
na długo pozostanie w naszej pamięci.
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Spotkanie z Pinokiem
W dniu 03 grudnia 2015 r. uczniowie klas I-III PSP 

w Łubnicach pojechali do Staszowa na spektakl pt. 
„Ja, Pinokio” wystawiony przez Katolicki Teatr Edukacji 
z Krakowa. W pięknej scenerii, przy doskonałej grze 
aktorskiej, barwnych kostiumach, dzieci mogły śledzić 
losy niesfornego pajacyka – Pinokia, który przeżył wie-
le niezwykłych często dramatycznych przygód. Oprócz 
tytułowego Pinokia pojawiło się również kilku innych 
bohaterów m. in. Mądra Wróżka, Gadający Chrząszcz 
oraz Przebiegły Kot, Sprytny Lis. Cała baśniowa przy-
goda pełna humoru, piosenek i magii opowiedziana 
była wierszem. Opowieść bawiła i wzruszała, a przy 
tym stanowiła wspaniałą formę edukacji w zakresie 
podstawowych zasad moralnych. Przedstawienie niosło 
ze sobą ważne przesłanie. Pinokio bowiem przekonał 
się w końcu, że starszym należy się szacunek, kłam-
stwo nie popłaca, a miłość czyni cuda. Dla dzieci było 
to kolejne ciekawe spotkanie z prawdziwym aktorem i 
żywym słowem.
Konkurs plastyczny ,, Czysta woda-zdrowe ryby"

W listopadzie dzieci pięcio i sześcioletnie z oddzia-
łu przedszkolnego w Łubnicach zostały zaproszone do 
Połańca na konkurs plastyczny ,,Czysta woda-zdrowe 
ryby" . Przedszkolaki ze starannością rysowały piękny, 
podwodny świat pełen kolorowych roślin i ryb pływa-
jących w czystej, błękitnej wodzie. W pracy pomagał 
Miś, który motywował dzieci do wyczarowania pięknych 
rysuknków oraz częstował słodyczami. Przedszkolaki 
otrzymały w nagrodę kolorowe książeczki, a cała grupa 
pamiątkowy dyplom.

Przedszkolaki oglądają teatrzyk
Dnia 07 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego 

w Łubnicach pojechały na teatrzyk pod tytułem ,, Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków " do Połańca. 
W rolę aktorów wcielili się rodzice dzieci i pracownicy 
Publicznego Przedszkola w Połańcu . Na krótką chwilę 
przenieśliśmy się w bajkowy świat dobra i zła. Dzieci 
miały okazję podziwiać kolorowe i fantazyjne stroje , 
doskonałą pracę aktorów, niesamowite dekoracje i po-
pisowe piosenki związane ze sztuką. Dla wszystkich był 
to niezapomniany wyjazd pełen emocji i miłych wrażeń.

Dzień Przedszkolaka
22 września 2015 dzieci w Łubnicach obchodzi-

ły Dzień Przedszkolaka. Wszystkie dzieci dotarły do 
przedszkola z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. 
Z tej okazji zaprosiliśmy również rodziców. Było wesoło 
i kolorowo. Przedszkolaki śpiewały ulubione piosenki, 
uczestniczyły wspólnie z rodzicami w konkursach i za-
bawach integracyjnych. Impreza z rodzicami przynio-
sła ogromną radość i niezapomniane wrażenia. Był to 
dzień wspólnej zabawy oraz propagowania i rozpo-
wszechniania wychowania przedszkolnego.

,,Dzień Pluszowego Misia "
25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszo-

wego Misia, który został ustanowiony w 2002 roku w set-
ną rocznicę powstania tej popularnej maskotki. Miś jest 
towrzyszem dzieci, przyjacielem i powiernikiem sektretów 
i tajemnic. W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Pod-
stawowej w Łubnicach dzieci miały za zadanie przynieść 
swoje ulubione maskotki – pluszowe misie. We wtorek 24 
listopada od rana dzieci bawiły się swoimi przytulankami. 
Odbywały się różne konkursy, zabawy i prace plastycz-
ne. W tym dniu zaproszony został pszczelarz Pan Zdzisław 
Czech, który opowiadał dzieciom o swojej pasiece, o życiu 
pszczół i produkcji miodu. Wszyscy degustowaliśmy słod-
ki przysmak z pasieki. Z zainteresowaniem słuchaliśmy 
opowieści o pracy pszczelarza i oglądaliśmy przyniesione 
przez niego przybory służące do pozyskiwania miodu.

Nauczyciele PSP w Łubnicach
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CO SŁYCHAĆ W PSP W WILKOWEJ
Dzień Nauczyciela na balu u księcia…

13 października 2015 roku odbyła się w naszej szko-
le uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na 
którą zostali zaproszeni wszyscy obecni i emerytowani 
pracownicy szkoły. Uczniowie klasy drugiej pod kierun-
kiem pani Grażyny Żak przygotowali spektakl muzyczny 
oparty na znanej baśni o Kopciuszku. Gościnnie wystąpi-
ło również czworo dzieci z oddziału przedszkolnego. Pu-
bliczność była pod wrażeniem gry młodych aktorów, tym 
bardziej że było to widowisko pantomimiczne, któremu 
towarzyszyła wyłącznie oprawa muzyczna i sceniczna. 
Uczniowie znakomicie odegrali swoje role, mimo że mo-
gli się posługiwać wyłącznie mową ciała – gestem, mi-
miką – oraz rekwizytami. W kolejnej części uroczystości 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego podziękowali 
obecnym i byłym pracownikom szkoły za trud włożony 
w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia, a w 
dowód wdzięczności wręczyli kwiaty. W końcowej części 
akademii dyrektor szkoły Bogusława Strzępek podzięko-
wała młodym aktorom oraz pani G. Żak za przygotowa-
nie tak wyjątkowej uroczystości, a także rodzicom, którzy 
włączyli się w wykonanie ciekawych strojów. Następnie 
dyrektor szkoły złożyła życzenia wszystkim gościom ze-
branym na sali.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Upamiętniamy ważne wydarzenia historyczne
Uczniowie PSP w Wilkowej z inicjatywy Samorządu 

Uczniowskiego postanowili przygotować się do uroczy-
stych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, w 
związku z tym zorganizowali akcję wykonania kotylio-
nu. Kotyliony te pięknie prezentowały się na odświętnych 
uczniowskich strojach podczas szkolnej uroczystości.

Grażyna Żak, Monika PyrzŚlubowanie Pierwszaków
26 października 2015 roku w naszej szkole odbyło się 

uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Najpierw 
w jesiennej scenerii została przedstawiona inscenizacja 
zatytułowana ,,Na leśnej polanie." Następnie dyrektor 
szkoły Bogusława Strzępek w asyście przedstawicieli Sa-
morządu Uczniowskiego dokonała uroczystego pasowa-
nia pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Z tej okazji 
nasi milusińscy zostali obdarowani upominkami i słody-
czami przez radę rodziców i całą społeczność uczniow-
ską. Po części oficjalnej rodzice pierwszoklasistów po-
częstowali wszystkich uczniów naszej szkoły wspaniałymi 
wypiekami i zaprosili swoje pociechy na poczęstunek i 
wspólną zabawę w klasie. Ten dzień na pewno na długo 
pozostanie w ich pamięci.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Tuż po balu…

Uroczyste pasowanie

Wspólne chwile po ślubowaniu z wychowawczynią, dyrektor szkoły i 
rodzicami

Wykonujemy kotyliony
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Polaków droga do wolności...
12 listopada 2015 roku w PSP w Wilkowej uroczy-

ście obchodzono 97 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie klasy piątej i szóstej pod kie-
runkiem Katarzyny Morawskiej przygotowali akademię z 
okazji tego radosnego święta. Grą aktorską, poetyckim 
słowem, patriotyczną pieśnią przypomnieli zgromadzo-
nej na sali społeczności szkolnej trudną i długą drogę 
Polaków do wolności. Młodzież uczestnicząca w przed-
stawieniu wykazała duże zaangażowanie w przygotowa-
nie tej uroczystej akademii poprzez odpowiednią oprawę 
sceniczną. Po zakończeniu akademii dyrektor szkoły Bo-
gusława Strzępek podziękowała młodym aktorom, recy-
tatorom i wykonawcom piosenek legionowych za wyjąt-
kową lekcję historii oraz przybliżenie wszystkim uczniom 
pamiętnych wydarzeń sprzed lat.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Na św. Andrzeja…
29 listopada - wigilia św. Andrzeja, nieodzownie ko-

jarzy się wszystkim ze staropolskim zwyczajem andrzej-
kowych wróżb i zabaw. Jak mówi stare przysłowie „Na 
świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”, gdyż ten 
święty jest uznany za patrona panien, które chcą zmienić 
stan. Od najdawniejszych czasów dziewczęta w tym dniu 
próbowały dowiedzieć się o swym przyszłym losie.

Także w naszej szkole kultywuje się tradycje andrzej-
kowe połączone z zabawą taneczną. Dnia 26 listopada 
odbyła się dyskoteka andrzejkowa, podczas której wszy-
scy uczniowie mieli okazję „poznać swoją przyszłość” 
dzięki wróżbom przygotowanym przez czarujące wróżki 

i cyganki. Tego dnia było także dużo lanego wosku, buty 
dzieci maszerowały za próg, a papierowe serce zostało 
wielokrotnie przebite w celu wyłonienia imienia przyszłe-
go wybranka. Każdy miał szansę wziąć udział w kon-
kursie tańca z balonami, tańca na gazetach, konkursie 
gorących krzeseł oraz w wielu innych zabawach integra-
cyjnych. Rodzice zadbali o to, by na stołach nie zabrakło 
różnych dań i przysmaków.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Dziękujemy Ci Święty Mikołaju!
„Cieszy się Mikołaj, widać to po minie. Hej, zaraz 

wyląduje na jakimś kominie …” - tą skoczną piosenką 
na góralską nutę i z odrobiną humoru, powitały dzieci 
Świętego Mikołaja w PSP w Wilkowej. Przybył on z po-
mocnikami: śnieżynką, aniołkiem i diabełkiem (w tej roli 
uczniowie klasy szóstej), którzy pomagali Świętemu w 
dźwiganiu i rozdawaniu prezentów. „Stary Dziadunio” 
wysłuchał wierszyków i piosenek, sprawdził, czy dzieci 
były grzeczne i wręczył upragnione prezenty. Było tro-
chę strachu, ale zdecydowanie więcej radości i uśmie-
chu na twarzach dzieci. Zdjęcia zrobione z Mikołajem 
będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. Dziękujemy 
Ci Święty Mikołaju! Wróć za rok!

Izabela Nowak

 Dopóki pamięć w nas żyje….

Kibicujemy odważnym parom

U wróżek czarodziejek Dzięki św. Mikołajowi jesteśmy gotowi do akcji gaszenia pożaru
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GIMNAZJUM W ŁUBNICACH
„Najlepszym jest ten, który potrafi tchnąć w duszę 

uczniów przyjemność”. W. Szymborska
Jedni są srodzy, inni pobłażliwi, ale wszyscy starają się, 

by „byli z nas ludzie” - to oni, nauczyciele, obchodzą w 
październiku swoje święto. Z lekkim wyprzedzeniem, we 
wtorkowe popołudnie w naszej szkole odbyły się uroczy-
stości z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Naro-
dowej, zgodnie z tradycją społeczność szkolna uroczyście 
obchodziła święto - moment, w którym szczególnie można 
wyrazić wdzięczność nauczycielom, pracownikom admini-
stracji i obsługi za trud pracy. Ostatnie lata były dobre dla 
naszej szkoły. Świadczą o tym chociażby wyniki egzaminu 
gimnazjalnego i ilość finalistów i laureatów w konkursach 
przedmiotowych, a przecież „pracę nauczyciela poznaje-
my po sukcesach ucznia”.

Uczniowie klas IIa i IIb oraz przedstawiciele klas IIIa 
i IIIb pod kierunkiem nauczycielek: Anety Wójtowicz i 
Agnieszki Grędy przygotowali akademię, której przyświe-
cało motto: „Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest 
w stanie nas pozbawić”. W satyryczno-żartobliwej kon-
wencji zaprezentowano pokaz mody nauczycielskiej. W 
tym scenicznym „miszmaszu” nie zabrakło miejsca zarów-
no na przypomnienie znanych wierszy, zaprezentowanie 
żartobliwych scenek będących sparafrazowaną wersją 
belferskiego funkcjonowania w czasach tyleż trudnych, 
co atrakcyjnych, jak i na odśpiewanie porywających hitów 
w wykonaniu Kasi Moryto, Sylwii Zielono, Małgosi Antoń, 
Kamili Stanek oraz Kingi Nowak. Uczniowie uhonorowali 
swych pedagogów życzeniami i podziękowaniami za trud, 
który tak rzadko jest doceniany, a częściej oceniany. Pod-
czas wtorkowych obchodów nie tylko uczniowie składali 
życzenia swoim pedagogom. Bywało też na odwrót. W 
trakcie okolicznościowej akademii dyrektor Jolanta Hy-
nek, przedstawiciel Urzędu Gminy, sekretarz Leszek Ziółek 
oraz ks. Krzysztof Serafin dziękowali wszystkim nauczycie-
lom za trud włożony w kształcenie młodzieży.

- Życzę Wam wielu sukcesów, tego, żebyście byli dumni 
z siebie, z tego, co osiągacie, byście czuli swoją wartość. 
Życzę Wam realizacji najskrytszych marzeń i wytrwałości – 
mówiła do nauczycieli dyrektor Jolanta Hynek.

- Prawdziwe sukcesy nauczyciel osiąga wtedy, gdy 
jego uczniowie i wychowankowie stają się w przyszłości 
wykształconymi i porządnymi ludźmi, dobrymi ludźmi – 

stwierdził w swej przemowie pan Leszek Ziółek.
W imieniu wszystkich nauczycieli dziękuję uczniom za 

zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, za życze-
nia, które - mam nadzieję – spełnią się, za miłe słowa, 
kwiaty oraz smaczny tort. Dzięki tej akademii wiemy, że o 
nas pamiętacie.

Agnieszka Gręda

''Kochasz ty dom, rodzinny dom (...)?"
Maria Konopnicka w jednym ze swych wierszy pytała: 

''Kochasz ty dom, rodzinny dom (...)?" i dalej pisała:
"O jeśli kochasz, jeśli chcesz

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż".

10 listopada uczniowie i pedagodzy Publicznego Gim-
nazjum w Łubnicach uroczyście obchodzili 97 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Po raz drugi uczniowie nasze-
go gimnazjum wzięli udział w Marszu Niepodległości, w 
którym, obok gimnazjalistów, uczestniczyli uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej oraz przedszkola.

Z nami świętowali także zaproszeni goście m.in. staro-

sta powiatu staszowskiego Michał Skotnicki, wicestarosta 
Tomasz Fąfara, władze gminy pod przewodnictwem wójta 
Anny Grajko i sekretarza Leszka Ziółka, przewodniczący 
rady gminy Marian Komasara wraz z radnymi, przedstawi-
ciel kombatantów– podporucznik Tadeusz Sijka, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Łubnicach, proboszcz parafii Beszowa ks. 
Krzysztof Serafin, ojciec Piotr Graduszewski z Zakonu Tryni-
tarzy w Budziskach, doktor Dariusz Domagała, dyrektor BS 

EDUKACJA
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w Łubnicach Wiesław Lasota, dyrektor Centrum Kultury w 
Łubnicach Aleksandra Stachniak.

Tradycyjnie wspólny marsz rozpoczęliśmy z bo-
iska szkolnego w kierunku Centrum Kultury 
w Łubnicach. Tym razem nasz przemarsz poprowadził "praw-
dziwy Marszałek" – Józef Piłsudski na swojej słynnej kasztan-
ce, która wzbudziła szczególne zainteresowanie uczestników. 
W postać Naczelnika Państwa wcielił się instruktor jazdy kon-
nej pan Damian Szeleść ze stadniny z Orzelca Dużego. Ca-
łość uświetnił Zespół Estradowo-Ludowy „Łubnicka Nuta”.

Uroczysta akademia odbyła się już w Centrum Kultury. 
Tym razem uczniowie klas pierwszych przedstawili insceniza-
cje pt. " Kochasz ty dom, rodzinny dom ? ". Spektakl w swojej 
treści i dzięki starannie dobranej scenografii łączył wydarze-
nia z przeszłości z problemami współczesności. Pokazał, jak 
97 lat temu Naród Polski powstał z kolan, a w sercach Po-
laków zrodziła się nadzieja. Jego główne przesłanie można 
odnieść do słów wielkiego człowieka – ks. Jerzego Popie-
łuszki, który w trudnych czasach stanu wojennego mówił: " 
Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość 
moce nagromadzone przez całe tysiąclecie ". Ten wielki par-
tiota zawarł w kilku słowach wielką mądrość, ważną również 
w dzisiejszym wymiarze, dotyczącą dzisiejszych czasów i po-
dejmowanych decyzji. Bo my dziś mamy możliwość kreować 
naszą rzeczywistość i mamy na nią wpływ.

Nasi aktorzy świetnie zagrali swoje role, m.in. postaci: 
Józefa Piłsudskiego, księdza, rodzica, nauczyciela, żołnierzy, 
uczniów... Bardzo dobrze spisali się narratorzy i recytatorzy. 
Na uwagę zasługuje również chór, który przypomniał wiele 
legionowych pieśni.

Następnie dyrektor gimnazjum, pani Jolanta Hynek, po-
dziękowała za przybycie gościom, młodym aktorom oraz 
całej społeczności szkolnej za piękną patriotyczną postawę. 
Stwierdziła, że współczesny patriotyzm ma inny wymiar. Dziś, 
żyjąc w wolnym Kraju, nie musimy przelewać krwi, odda-
wać życia za kraj – możemy jednak okazać swój patriotyzm 
dobrą nauką, pracą na rzecz tego kraju, pamięcią i szacun-
kiem. W obliczu tego co dzieje się tuż za granicami naszego 
państwa – gdzie toczy się wojna, giną niewinni ludzie – do-
ceńmy to tym bardziej.

Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy okoliczno-
ściowych przemówień zaproszonych gości. Wójt gminy - 
Anna Grajko podkreśliła, że miłość do Ojczyzny to najpierw 
pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Z 
kolei starosta powiatu staszowskiego Michał Skotnicki, od-
nosząc się do współczesnego patriotyzmu, stwierdził, że od-
powiedzią na to pytanie jest nasza obecność tu dzisiaj i świa-
dectwo, że nie zapomnimy o tradycji i dobrych wzorcach.

Minutą ciszy uczciliśmy również wszystkich kombatantów 
poległych na różnych frontach w kraju i poza jego granica-
mi.

Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole przy-
gotowali nauczyciele: Lucyna Lolo, Joanna Kotlarz, Elżbieta 
Źdźiebko, Paulina Witek i Mariusz Bolon (CK w Łubnicach).

Lucyna Lolo

Co rodzice powinni wiedzieć o dopalaczach?
Kontynuując działania związane z profilaktyką uzależ-

nień, w dniu 24 listopada 2015 roku Publiczne Gimna-
zjum w Łubnicach zorganizowało spotkanie dla rodziców 
dotyczące dopalaczy. Spotkanie otwarła dyrektor PG w 
Łubnicach Jolanta Hynek, która przedstawiła główne za-
łożenia realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego. 
Następnie odbył się spektakl profilaktyczny pt.”Sekret” 

w wykonaniu uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. 
Spektakl dotyczył drogi życiowej młodych ludzi, którzy 
przekonali się , że osiągnięcie celów życiowych jest moż-
liwe bez używania środków psychoaktywnych. Młodzież 
zaprezentowała się na scenie CK w Łubnicach. Autorem 
scenografii był pan Mariusz Bolon - pracownik CK w Łub-
nicach.

Po spektaklu rodzice wysłuchali prelekcji wygłoszonej 
przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w 
Staszowie starszego aspiranta pana Mariusza Domaga-
łę. Prelekcja dotyczyła szkodliwości dopalaczy oraz kon-
sekwencji prawnych wynikających z ich rozpowszechnia-
nia. Rodzicom zwrócono uwagę na wiele sygnałów, które 
powinny niepokoić w zachowaniu czy wyglądzie dziecka 
używającego dopalaczy.

W spotkaniu uczestniczył również dzielnicowy Stani-
sław Żugaj, który pokazał dopalacze pod różną postacią: 
białego proszku, kapsułek, tabletek, suszu roślinnego, su-
szu grzybów. Panowie policjanci zwrócili uwagę na jesz-
cze jedno ważne zagrożenie – cyberprzemoc. Przedstawili 
problem w realiach obowiązującego prawa. Podkreślili, 
że niebezpieczne informacje pisane przez użytkowników 
w Internecie np. na forach społecznościowych nie są ano-
nimowe, a policja posiada narzędzia do zidentyfikowania 
autorów tekstów.

Po zakończeniu prelekcji rodzice spotkali się z wycho-
wawcami klas, którzy rozdali ulotki o

dopalaczach. Zawierały one informacje co robić gdy 
podejrzewamy, że dziecko może zażywać narkotyki lub 
dopalacze oraz kontakty gdzie szukać pomocy (np.anty-
narkotykowy telefon zaufania 801199990).

Spotkanie z rodzicami w CK Łubnice odbyło się dzię-
ki życzliwości dyrektor CK – Aleksandry Stachniak, za co 
składamy podziękowania.

 Elżbieta Zdziebko, Elżbieta Sroka, Renata Wójtowicz

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi.”
Tradycją naszej szkoły są różne akcje charytatyw-

ne, zachęcające młodzież do bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi. Podczas spotkań, akcji na rzecz 
innych zaszczepia się w uczniach coś bardzo cennego, 
wolontariat, szczególnie mając na uwadze dzisiejszy zma-
terializowany świat.

Prelekcje wygłosił star. asp. Mariusz Domagała

EDUKACJA
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Mikołajki są okazją nie tylko do przyjmowania i dawa-
nia prezentów. W naszej szkole to czas, gdy wspieramy 
dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie. Samorząd Uczniow-
ski w grudniu prowadził zbiórkę artykułów papierniczych, 
szkolnych oraz chemicznych. Finał akcji to właśnie Miko-
łajki. Wtedy odbywa się w gimnazjum oczekiwany przez 
wszystkich kiermasz ciast. Młodzież co roku bardzo chęt-
nie włącza się w te działania- czy to wypiekając pyszne 
ciasta, ciasteczka, babeczki, czy też kupując słodkości. A 
że na gimnazjalistów zawsze można liczyć - rezultaty w 
tym roku przeszły nasze oczekiwania.

Cały dochód z akcji przeznaczony jest na zakup pre-
zentów dla wychowanków Domu Dziecka.

Dziękuję Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizo-
wanie akcji oraz uczniom, rodzicom i wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w nasze działania.

 Opiekun SU Joanna Kotlarz

Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech
Dnia 8 grudnia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum 

im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach odbył się Szkolny Kon-
kurs Wiedzy o Niemczech. Do konkursu przystąpiło 32 
uczniów klas drugich i trzecich. Ze szklanej kuli ucznio-
wie losowali 3 pytania. Dotyczyły one ogólnej znajomości 
zwyczajów panujących w Niemczech, historii Muru Berliń-
skiego, Zjednoczenia Niemiec oraz systemu politycznego 
jaki mają nasi zachodni sąsiedzi. Większość uczniów nie 
miała problemów ze wskazaniem władzy ustawodawczej i 
wykonawczej w Niemczech.

Uczniowie poradzili sobie z ważnymi datami, jak po-
wstanie i upadek Muru Berlińskiego i potrafili uzasadnić 
konieczność jego powstania. Wiedzieli również jaka była 
sytuacja polityczna w momencie upadku Muru Berlińskie-
go, że to wydarzenie poprzedziły reformy demokratyczne 
w Polsce i na Węgrzech a sam upadek Muru Berlińskie-
go stał się symbolem upadku komunizmu i Zjednoczenia 
Niemiec.

Uczestnicy Konkursu świetnie poradzili sobie z odróż-
nianiem symboli państwowych: herbu Niemiec od herbu 
Berlina, flagi Niemiec od flagi Berlina.

Nie zabrakło też pytań dotyczących zwyczajów i to-
warzyszącym im symboli w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia, Wielkanocy oraz innych uroczystości i wydarzeń 
obchodzonych na terenie Niemiec. W nagrodę za udzie-
lenie poprawnych trzech odpowiedzi uczestnicy Konkursu 
otrzymali oceny bardzo dobre z języka niemieckiego.

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Konkur-
sie Wiedzy o Niemczech to:

- Kamila Gumuła-kl.II b
- Julia Domagała-kl.II b
- Patrycja Nowak-kl.II b
- Magdalena Złotnik-kl.II a
- Patryk Bryk-kl II a
- Wiktor Górnicz-kl.II a
- Krystian Szeliga-kl.II a
- Milena Pawłowska-kl.III a
- Kamila Stanek-kl.III a
- Kinga Nowak-kl.III a
- Marcin Wolak-kl.III a
- Krystian Guca-kl.III b
- Dawid Klimczak-kl.III b
- Dawid Sulimowicz-kl.III a
- Krzysztof Kalita-kl.III b.
Najlepiej zaprezentował się Patry Bryk z kl.II a, który na 

wszystkie pytania odpowiadał tak, jakby recytował piękny 
wiersz. Byliśmy wszyscy pod wrażeniem. Brawo Patryk!

Cieszymy się, że w naszym gimnazjum mamy zdol-
nych, ambitnych uczniów, którzy nie tylko świetnie znają 
historię Polski, ale także naszego sąsiada, Niemiec. Nasi 
uczniowie doskonale wiedzą, że znajomość języków ob-
cych, to otwarte okno na świat, ludzi, inne zwyczaje

i obrzędy. Zdają sobie sprawę, jak ważna jest w dzi-
siejszym świecie znajomość języków obcych, która poma-
ga zrozumieć innych, znaleźć dobrą pracę i ułatwia życie.

Gorące brawa dla Wszystkich Uczestników Konkursu.
Katarzyna Okarska

Powiatowe Drużynowe Zawody i Powiatowa Liga w 
badmintona za nami!

 Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach badmin-
ton zaczyna dominować w życiu sportowym w całej Pol-
sce. Z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność i 
grono zwolenników, również wśród uczniów naszego gim-
nazjum. Wyniki, jakie osiąga nasza młodzież od początku 
„zaprzyjaźnienia się” z badmintonem, mówią same za 
siebie. Co jest przyczyną tak dużych sukcesów? Zapew-
ne fakt, że jest to najszybsza dyscyplina sportowa, która 
wymaga niezwykłego refleksu, zwinności, wysiłku, a jed-
nocześnie stanowi znakomitą zabawę. Zapewnia zdrową 
rywalizację, uczy koncentracji i pomaga w walce ze stre-
sem. Młodzież z PG w Łubnicach lubi wyzwania, dlatego 
badminton stał się jej pasją.

 6 listopada br. w Staszowie odbyły się I Drużynowe 
Zawody dziewcząt i chłopców w badmintona w naszym 
powiecie. Startowały szkoły gimnazjalne ze Staszowa, 
Osieka, Połańca i Łubnic. Grano systemem grupowym 
„każdy z każdym”. W rozrachunku końcowym zliczano 
punkty. Gry toczyły się systemem pojedynczym w tzw „sin-
gla” oraz podwójnym, tzw. gra „deblowa”; w obu syste-
mach do dwóch wygranych setów do 11.

Dziewczęta z naszej szkoły: Magdalena Złotnik i Ga-
briela Kmiecik nie miały sobie równych, pokonując ko-
lejne rywalki i wygrywając te zawody odpowiednio: 3:1 
Osiek, 3:0 Połaniec i 3:0 Staszów. Chłopcy w składzie: 
Dawid Klimczak i Kamil Rybak zajęli 4 miejsce.

14 listopada ruszyła I edycja Powiatowej Ligi w bad-
mintona. Jej celem jest popularyzacja badmintona w na-
szym powiecie. Pierwsze zawody, które odbywać się mają 
cyklicznie, rozpoczęły się w Osieku.

Zawody odbywały się w trzech grupach wiekowych: 
klasy 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjum. 

EDUKACJA
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Grano jednego seta w singla do 21 na przewagi syste-
mem brazylijskim do dwóch przegranych, w których jedna 
porażka nie kończyła gry zawodnika. Liczba startujących 
z każdej ze szkół była bez ograniczeń liczbowych, a na 
końcowy wynik drużynowy „pracują” 4 najwyżej sklasyfi-
kowani uczniowie z każdej szkoły, oddzielnie dziewczęta i 
chłopcy.

W zawodach wystartowali badmintoniści z Połańca, 
Staszowa, Osieka i oczywiście uczniowie z naszego gim-
nazjum. W pierwszych rozgrywkach wystartowało aż 43 
gimnazjalistów. Naszą szkołę reprezentowało 13 uczniów: 
6 dziewcząt oraz 7 chłopców. Dziewczęta trenują od ze-
szłego roku, a już odnoszą na „arenach” naszego powia-
tu pierwsze swoje sukcesy. Chłopcy natomiast zaczynają 
dopiero swoją przygodę z badmintonem.

I miejsce w kategorii młodziczek zajęła uczennica III 
klasy gimnazjum z Osieka Agata Wudyka, II miejsce Ga-
briela Kmiecik - II klasa gim. Łubnice, III miejsce Natalia 
Łygan - I kl. gim. Połaniec, IV miejsce Katarzyna Mory-
to, miejsca V i VI zajęły: Magdalena Złotnik oraz Klaudia 
Bednarska - wszystkie z PG w Łubnicach. Dzięki tak wy-
sokim miejscom dziewczęta z naszej szkoły wyraźnie pro-
wadzą w drużynowej klasyfikacji szkół z naszego powiatu.

Wśród chłopców najwyżej sklasyfikowani byli: Dawid 
Klimczak który zajął miejsca V-VI, Mikołaj Guca i Bartosz 
Brzeziński zajęli miejsca IX-XII.

Ponadto zajmując nieco odleglejsze miejsca, w zawo-
dach wystartowali jeszcze: Olga Kalita, Sylwia Romańska, 

Karol Motwicki, Paweł Kosatka, Krystian Guca, Wojciech 
Głuc. Wszystkim zawodnikom gratuluję i życzę jeszcze 
większych sukcesów w badmintonie. Wyjazd był możli-
wy dzięki Urzędowi Gminy w Łubnicach za co dziękuję 
w imieniu naszych młodych zawodników, którzy godnie 
reprezentują naszą szkołę i gminę.

Łukasz Łygan
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„BIESIADA
LITERACKO - MUZYCZNA”
Centrum Kultury w Łubnicach 23 paź-

dziernika 2015 roku wspólnie ze Związ-
kiem Literatów Polskich Oddział w Kiel-
cach zorganizowało „Biesiadę literacko 
– muzyczną”, w ramach której odbył się 
cykl spotkań literackich w szkołach oraz 
popołudniowe spotkanie z książką w Cen-
trum Kultury. Oprócz Stanisława Nyczaja 
prezesa ZLP w Kielcach na spotkania z 
uczniami udali się Irena Paździerz, Ewa 
Wojtasik i Jan Chruśliński.

Podczas lekcji literackich autorzy 
przybliżyli działalność ZLP w Kiel-
cach, który istnieje od 1984 r. Jest 
on organizatorem licznych spotkań, 
sesji i konkursów literackich, plene-
rów literacko-plastycznych, a także 
imprez cyklicznych, takich jak np. 
"Świętokrzyska Wiosna Literacka" czy 
"Świętokrzyskie Spotkania Literackie". 
Odkrywali przed młodymi tajemnice 
warsztatu pisarskiego i procesu two-
rzenia opierając się na własnej twór-
czości. Uczniowie bardzo aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniach, zadając 
liczne, czasem zabawne pytania. W 
podziękowaniu gościom za mile spę-

dzony czas, dzieci wręczyły kwiaty i 
zrobiły pamiątkowe zdjęcia. Na za-
kończenie uczniowie mogli zakupić 
książki wraz z dedykacją i autogra-
fem autora.

Podsumowaniem dnia było spo-
tkanie literackie w Centrum Kultury 
w Łubnicach, podczas którego auto-
rzy zaprezentowali fragmenty swo-
ich książek, a kameralny wieczór z 

książką wzbogaciły utwory muzyczne 
w wykonaniu Dominiki Stolickiej, któ-
re zachwyciły zgromadzoną publicz-
ność.

Liczymy, iż spotkania wzbogaciły 
dzieci i młodzież o wiedzę na temat 
sztuki pisarskiej oraz przybliżyły syl-
wetki pisarzy województwa święto-
krzyskiego.

Mamy nadzieję, że zorganizowa-
na w tym roku po raz pierwszy „Bie-
siada literacko – muzyczna” na stałe 
wpisze się w kalendarz imprez.

Aneta Śmiszek

Podczas spotkania z Ewą Wojtasik w PSP w Wilkowej
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Celem przeglądu było zaprezen-
towanie zdolności scenicznych dzieci i 
młodzieży, wymiana wiedzy i doświad-
czeń oraz integracja uczniów z terenu 
gminy jak również zachęcenie młodych 
ludzi do aktywnego i twórczego życia 
bez uzależnień oraz skłonienia ich do 
refleksji nad własnym postępowaniem. 
Tematem przeglądu były prezentacje 
wokalne i recytatorskie nawiązujące do 
hasła konkursu, a także prace plastycz-
ne oraz test wiedzy o tematyce bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym i profilak-
tyki uzależnień.

Konkurs został przeprowadzony w 
czterech kategoriach wiekowych: klasy 
0, 1-3, 4-6 szkoły podstawowej oraz 
klasy 1-3 gimnazjum. Występy sce-
niczne oraz prace plastyczne młodych 
artystów oceniała komisja konkurso-
wa w składzie przewodnicząca Janina 
Trela oraz członkowie komisji: st. asp. 
Stanisław Żugaj, Joanna Kotlarz, Anna 
Nowakowska Gromny oraz Ewa Mur-
dza. Komisja biorąc pod uwagę walory 
artystyczne, pomysłowość, zaanga-
żowanie, dobór rekwizytów oraz stro-
jów przyznała kolejno I, II i III miejsca 
w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 
Podczas przeglądu zaprezentowali się 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach, Gacach Słupieckich, 
Łubnicach i Wilkowej oraz Publiczne-
go Gimnazjum w Łubnicach. Łącznie 
udział wzięło 170 uczniów z terenu 
gminy.

Przegląd uświetnił spektakl pro-
filaktyczny pt. „Sekret” w wykonaniu 
uczniów klas trzecich gimnazjum przy-
gotowany pod kierunkiem Elżbiety 
Zdziebko, Elżbiety Sroki, Renaty Wój-
towicz i Anety Wójtowicz. Uczestnicy 
przeglądu oglądali sztukę z ogromnym 
zainteresowaniem, po czym nagrodzili 
młodych aktorów ogromnymi brawa-
mi.

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wy-
razy uznania i gratulacje za odwagę, 
trud i przedstawienie własnej, oryginal-
nej interpretacji przygotowanych utwo-
rów i prac.

Szczególne gratulacje kierujemy w 
stronę uczniów i grona pedagogicz-
nego Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Wilkowej, gdzie mieliśmy przyjemność 
przekazać największą liczbę dyplomów 
za zdobyte miejsca i wyróżnienia. Lau-
reaci poszczególnych konkursów tema-
tycznych otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez organizatorów. Po-
niżej przedstawiany listę tegorocznych 
zwycięzców.
Kategoria przedszkole:
Recytacja:
I miejsce – Roksana Godzwon, PSP Bu-
dziska
II miejsce – Zuzanna Kwiecień, PSP Wil-
kowa
III miejsce – Roksana Zawada, PSP 
Gace Słupieckie
Wokal:
I miejsce – Julia Brzoza, Patrycja Kraw-
czyk, PSP Wilkowa

II miejsce – Julia Płachta, PSP Gace Słu-
pieckie
III miejsce – Anna Bryk, PSP Łubnice
Plastyka:
I miejsce – Joanna Dalczyńska, PSP 
Gace Słupieckie
II miejsce – Julia Wydra, PSP Wilkowa
III miejsce – Michał Kądziela, PSP Wil-
kowa
Kategoria klas 1-3 szkoły podstawowej:
Recytacja:
I miejsce – Agnieszka Godos, Jakub 
Czerwiec, PSP Wilkowa
II miejsce – Marcelina Kmiecik, Alek-
sandra Tarnowska, PSP Gace Słupiec-
kie
III miejsce – Arkadiusz Fortuna, PSP Bu-
dziska
Wokal:
I miejsce – Róża Buczek, PSP Wilkowa
II miejsce – Zuzanna Brzoza, PSP Wil-
kowa
III miejsce- Maja Krawczyk, PSP Wilko-
wa
Plastyka:
I miejsce – Filip Ratusznik, PSP Budziska
II miejsce – Julia Śmist, PSP Łubnice
III miejsce – Martyna Adaś, PSP Budzi-
ska
Wiedza:
I miejsce – Jakub Adamczyk, PSP Gace 
Słupieckie
Wyróżnienie – Jakub Rybak (PSP Budzi-
ska), Wiktoria Złotnik, Paweł Majczak 
(PSP Wilkowa)
Kategoria klas 4-6 szkoły podstawowej:
Recytacja:
I miejsce – Igor Oleś, PSP Budziska
II miejsce – Oliwia Kowalska, PSP Gace 
Słupieckie
III miejsce – Emilia Kwiatkowska, PSP 
Wilkowa
Wyróżnienie – Jakub Godos, PSP Wil-
kowa
Wokal:
I miejsce – Anita Nowak, PSP Wilkowa
II miejsce – Aleksandra Nalepa, PSP 
Wilkowa

W dniach 23-25 listopada 2015 roku w Centrum Kultury w Łubnicach odbył się 
przegląd artystyczny „Pięknie Żyć...” corocznie organizowany przez Urząd Gminy w 
Łubnicach, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Centrum Kultury w Łubnicach.

 PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
„PIĘKNIE ŻYĆ...”

Roksanka Zawada zaprezentowała wiersz M. 
Konopnickiej „Pranie” - PSP Gace Słupieckie

Najmłodsi uczestnicy w towarzystwie organizatorów
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KULTURA

ANDRZEJKOWA
INTEGRACJA

III miejsce – Szymon Żarkiewicz, PSP 
Gace Słupieckie
Wyróżnienie – Konrad Bryk, PSP Budzi-
ska
Plastyka:
I miejsce – Wiktoria Mrzygłód, PSP Wil-
kowa
II miejsce – Martyna Macias, PSP Wil-
kowa
III miejsce – Eliza Wnuk, PSP Wilkowa
Wiedza:

I miejsce – Maciej Rybak, PSP Budziska
II miejsce – Patrycja Piotrowska, PSP 
Gace Słupieckie
III miejsce – Magdalena Kwieciarz, 
PSP Budziska
Kategoria klas 1-3 gimnazjum:
Recytacja:
I miejsce – Kamila Gumuła
II miejsce – Patrycja Nowak
III miejsce – Magdalena Złotnik
Wyróżnienie: Klaudia Bednarska

Wokal:
I miejsce – Małgorzata Antoń
II miejsce – Sylwia Zielono
III miejsce – Katarzyna Moryto
Plastyka:
Wyróżnienie: Artur Głód
Wiedza:
I miejsce – Marcin Wolak
II miejsce – Ola Farmas
III miejsce – Nikodem Gromny

Aneta Śmiszek

Popularne i lubiane Andrzejki są zaczerpnięte z tradycji lu-
dowej.

Współcześnie są one przede wszystkim pretekstem do 
wspólnych zabaw oraz okazją do wróżb i przepowiedni. 
By tradycji stało się zadość, w dniu 28 listopada br. Od-
była się zabawa andrzejkowa, podczas której bawiła się 
35-osobowa grupa. Zabawa ta miała na celu podtrzyma-
nie tradycji andrzejkowych oraz integrację uczestników. 
Ten listopadowy wieczór na długo pozostanie w pamięci 
uczestników, a jeśli chodzi o andrzejkowe wróżby- kto wie, 
może się spełnią...

Aleksandra Stachniak

ZAKOPIAŃSKIE SZLAKI
Nie mogąc doczekać się zimy 16-osobowa grupa z Łubnic 

postanowiła szukać jej i udać się do Zakopanego.

Wycieczka odbyła się w dniach 21-22 listopada br. 
Zakopiański klimat udzielił się wszystkim uczestnikom 
wycieczki. Była wyprawa w góry, przyśpiewki i tańce gó-
ralskie i smakowite jadło z korytka. Nie mogliśmy nie 
zobaczyć białego misia na Krupówkach, obowiązko-
wym punktem programu był również zakup oscypków 
dla najbliższych i upominków, któe najbardziej kojarzą 
się ze stolicą Tatr. Wrażenia z wyjazu na długo pozosta-
ną nam w pamięci., tym bardziej, że czas spędziliśmy w 
wyjątkowej zimowej atmosferze.

Aleksandra Stachniak

KONKURS ,,POMÓŻMY DZIECIOM 
SPĘDZIĆ SZCZĘŚLIWIE WAKCJE” 

ROZSTRZYGNIĘTY!
W siedzibie Wojewódzkiego Domu 

Kultury w dniu 24 listopada odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu woje-
wódzkiego pn. ,,Pomóżmy dzieciom sędzić 
szczęśliwie wakacje". 

Organizatorem przedsięwzięcia 
była Wojewódzka Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego w Kielcach 
przy współudziale Policji, Państwowej 
Inspekcji Pracy Oddziału Regionalne-
go, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a także Urzędu Marszał-

kowskiego. Organizowany corocznie 
konkurs, kierowany był do lokalnych 
społecznośći. Głównym jego celem było, 
by w jak najbardziej atrakcyjnej formie 
zorganizować spędzanie wolnego cza-
su dla dzieci. Przesłaniem konkursu było 
zwrócenie uwagi dzieciom na takie sytu-
acje życiowe, w których należy zadbać 
o własne bezpieczeństwo i wskazanie 
im sposobu jak to uczynić. W tym roku 
do XIII edycji konkursu przystąpiło 17 
podmiotów. Wśród tych instytucji zna-

lazło się również 
Centrum Kultury w 
Łubnicach. Orga-
nizatorzy na pod-
stawie przeprowa-
dzonych kontroli i 
nadesłanych prac 
rozstrzygnęli kon-
kurs i nagrodzili 
zwycięzców. Na-

sza instytucja otrzymała dyplom oraz 
wieżę marki PANASONIC. Organiza-
torom konkursu serdecznie dziękujemy, 
największą jednak nagrodą jest dla nas 
uśmiech każdego dziecka biorącego 
udział w naszej akcji.

Aleksandra Stachniak
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Zakup nowych książek w bibliotece 
„Zrealizowano ze środków finansowych Bi-
blioteki Narodowej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka w Łubnicach po 
raz kolejny przystąpiła do Programu Bi-
blioteki Narodowej (od 10 lat jesteśmy 
w tym programie). W 2015 roku zaku-
piliśmy łącznie 266 woluminów na kwo-
tę 4 121 zł, w tym suma 2 500 złotych 
stanowiła dotację z tego programu.

Celem Programu, realizowanego w 
ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa na lata 2014-2020, 
jest wzbogacenie i odnowienie księgo-
zbiorów polskich bibliotek publicznych. 
Program jest elementem polityki biblio-
tecznej resortu kultury w zakresie kształ-
towania księgozbiorów bibliotek oraz 
wsparcia samorządów w finansowaniu 
zakupów nowości dla tych instytucji, 
a jednocześnie zmotywowania ich do 
systematycznego dbania o biblioteki sa-
morządowe, ponoszenia kosztów zwią-
zanych ze wzbogacaniem ich zasobów 
zgodnie z potrzebami środowiskowymi 
i standardami obowiązującymi w tym 
zakresie.

Drogi czytelniku marzy ci się relaks 
z książką, ale nie wiesz co wybrać? 
Sprawdź nasze propozycje! Są takie 
książki, które się w ogóle nie starze-
ją. Historie w nich zawarte poruszają 
zawsze, nawet gdy czyta się je po raz 
kolejny. Dlatego też specjalnie dla was 
przygotowaliśmy listę wspaniałych ksią-
żek, które polecamy, niezależnie od po-
gody i pory roku.

Dla dzieci:
„Okropny Maciuś i wielki pech” Małgo-

rzaty Strękowskiej – Zaremby
Uwaga, łobuziaki! Okropny Maciuś 

nadchodzi! O, nie! Podstępna Krysia 
dostała słonia na szczęście i będzie w 
szkole najlepsza! A Okropny Maciuś 
ma dwa wybite zęby, zgnieciony nos i 
wielkiego pecha... Jak on się w szkole 
pokaże?! Maciuś musi coś z tym zrobić. 
Potrzebuje wielkiego słonia, żeby po-
zbyć się wielgachnego pecha i zdobyć 
OGROMNIASTE szczęście. To oczywi-
ste! Ale wcale nie takie proste, kurza 
stopa...

Z tej serii polecamy: ”Okropny Ma-
ciuś i namolna niania”, „Okropny Ma-
ciuś traci cierpliwość”.

„Piątka z Zakątka” - Krystyny Drzewiec-

kiej
Niezwykle zabawna książka o świe-

cie widzianym oczami dziesięciolatka 
- o śmiesznych wydarzeniach w domu 
i w szkole, podwórkowych przygodach, 
pomysłowych zabawach, małych i więk-
szych problemach, o rodzicach, nauczy-
cielach i kolegach z klasy. Akcja jest 
osadzona w realiach lat dziewięćdzie-
siątych, a dowcipne komentarze i celne 
obserwacje są znakomitym dopełnie-
niem pełnych humoru opowiastek.

O dalszych losach bohaterów prze-
czytacie w książkach: „Banda z Uroczy-
ska” oraz „Nowe przygody Piątki z Za-
kątka” Krystyny Drzewieckiej.

„Mebratu, wesoły pucybut z Etiopii” 
Martyny Wojciechowskiej

Mebratu jest pucybutem, ale jego 
marzeniem jest zostać najlepszym bie-
gaczem świata. Zdradzi wam jak za-
mierza tego dokonać. Opowie też, jak 
wygląda życie dzieci w Etiopii, jednym 
z najbiedniejszych krajów świata. O 
tym, że musi pracować, żeby pomóc ro-
dzicom kupić jedzenie, podręczniki do 
szkoły, czy zabawki. I że nawet jeżeli jest 
się biednym warto się dzielić z innymi.

Czytając prawdziwe historie dziecia-
ków, żyjących w różnych, egzotycznych 
częściach świata dzieci poznają obce 
kultury, obyczaje, sposoby życia i uczą 
się tolerancji. Drodzy Rodzice! Znajdzie-
cie tu ciekawostki, pomysły na zabawy i 
gry, sugestie psychologa dziecięcego jak 
odpowiadać na trudne pytania.

Z serii Dzieciaki Świata zakupiliśmy:
„Zuzu mały pasterz 

z plemienia Himba ”, 
„ Matina żywa bogi-
ni z Nepalu”, „ Mali 
dziewczynka, która 
chciała zostać żyrafą”, 
„Lien lotos z zatoki Ha 
Long” „Hania Humorek 
mały detektyw”-Megan 
McDonald

Hania Humo-
rek rozwiązuje za-
gadki kryminalne! 
Znika pies policyjny 
Czoko. Czyżby zo-
stał uprowadzony 
przez okropnych 
porywaczy psów? 
Trzeba rozwikłać tę zagadkę. Agentka 
Hania wkracza do akcji! Seria Hania 
Humorek to: superbohaterka, wciąga-
jąca akcja, duże litery. Przeczytasz jed-
nym tchem! Polecamy : „ Hania Humo-
rek tydzień na opak”, „ Hania Humorek 
i wielki pech ”, „ Hania Humorek ratuje 

świat”, „ Hania Humorek idzie na stu-
dia”.

Dla młodzieży :
„Anioł Jessiki” – Grahama Masterfona
Co może się kryć za zwykłą, wybla-

kłą ze starości tapetą?
Jessika odkrywa za nią świat 

magii. Jednak nawet tam zakra-
da się zło w najczystszej postaci. 
Osierocona przez rodziców Jessika za-
mieszkuje z dziadka-
mi w starym domu. 
Tragiczne przejścia 
powodują, że zaczyna 
wierzyć w pełen magii 
świat wróżek, stając 
się w szkole obiektem 
drwin i prześlado-
wań. Kiedy potrącona 
spada ze schodów i traci przytomność, 
po przebudzeniu zaczyna słyszeć głosy 
błagające o pomoc. Za tapetą z wybla-
kłymi śladami krwi odkrywa niezwykłą 
rzeczywistość. Próbując rozwikłać jej 
zagadkę, wpada w wir niebezpiecznych 
wydarzeń. Jednak strzeże jej kamienny 
anioł.

„Autograf za milion dolarów ”
- Rafała Witka
To wszystko przez moje nazwisko! 

Gdybym nazywała się Gabrysia Grzecz-
niutka, to ludzie inaczej by mnie trak-
towali. Ale Gabrysi Bzik mogą się cze-
piać do woli. Dlatego ciągle ląduję na 
dywaniku u dyrektora. Któregoś razu 
wylądowałam tam z Nilsonem Maków-
ką, kolegą z klasy. Od tego czasu trochę 
się kumplujemy. Łączą nas sprawy… jak 
by to powiedzieć… przygodowe. Skutki 
uboczne brania udziału w konkursach 
radiowych bywają nieprzewidywalne! 
Człowiek wygrywa zwykłe bilety na wy-
stawę, a ląduje w stolicy świata - i to z 
misją do wykonania. A raczej… do wy-
kopania. W dodatku ta misja ma coś 
wspólnego z najbardziej zakręconym 
artystą, jakiego świat widział. I wszystko 
jasne, no nie?

„Spojrzenie elfa”- Katriny Lankers
Mageli – główna bohaterka po-

wieści – jest nieco zakompleksioną, a 
zarazem niezwykle utalentowaną mu-
zycznie szesnastolatką, której trudno 
znaleźć wspólny język z rówieśnikami. 
Dziewczyna podejrze-
wa też, że ludzie, z 
którymi mieszka, nie 
są jej biologicznymi 
rodzicami. Jakby tego 
było mało, zostaje 
ona wplątana w sam 
środek odwiecznej 

Kącik książki
KULTURA
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rywalizacji dwóch ras elfów... Pewnej 
nocy, gdy po kolejnej kłótni z matką 
wymyka się do przyjaciółki, w pobliskim 
lesie napada na nią dwóch podejrza-
nych typów. Z opresji wybawia ją młody 
elficki książę, który sam nie potrafi wy-
tłumaczyć jak znalazł się w świecie ludzi. 
Mageli i Erin spotykają się co jakiś czas 
na pograniczu jawy i snu, do momentu, 
w którym elf znika w tajemniczych oko-
licznościach. Wbrew podszeptom roz-
sądku, dziewczyna wyrusza przyjacielo-
wi na ratunek i trafia do podziemnego 
królestwa elfów – Enigmali. To, czego 
się tam dowie, wywróci jej świat do góry 
nogami.

Dla dorosłych:
„W niewoli ambicji”- Celiny Raphael
Jest to wstrząsająca autobiografia 

kobiety dręczonej w dzieciństwie przez 
chore ambicje ojca.

Céline ma dwa lata, kiedy jej oj-
ciec postanawia, że zostanie pianistką. 
Ma osiem lat, kiedy wygrywa pierwszy 
konkurs. Nikt z oklaskujących cudowne 
dziecko nie wie, jaką ceną jest okupiony 
ten sukces... Pewnego wieczoru, niedłu-
go po moich dziesiątych urodzinach, 
ojciec zbił mnie i zabronił jeść kolacji, 
po czym stwierdził, że nie pójdę spać, 
dopóki nie wymierzy mi ostatniej kary. 
Zapytałam z płaczem, co mu takiego 
zrobiłam, żeby zasłużyć na cierpienie, 
jakie mi zadawał. Nawet Haydn, nasz 
owczarek niemiecki, był lepiej trakto-
wany ode mnie. Ojciec odpowiedział 
zimno, patrząc mi prosto w oczy:”Jesteś 
gorsza od psa”. Całymi latami Céline 
jest bita, głodzona, zamykana w piw-
nicy, poniżana. W każdy weekend, kie-
dy ojciec - szanowany inżynier - jest w 
domu, drży o swoje życie. Ćwiczy do 
upadłego, by na scenie błyszczeć w roli 
genialnej małej pianistki. Jest w niewoli 
niespełnionych ambicji ojca. Nikt, na-
wet matka, nie przychodzi jej z pomocą. 
Céline ma talent, ale z każdym rokiem 
gra na pianinie jest dla niej coraz więk-
szą męczarnią. Fizyczne i psychiczne 
tortury ojca są coraz bardziej wyrafino-
wane i perwersyjne. Wreszcie czterna-
stoletnia Céline składa doniesienie do 
prokuratury. Lecz jej piekło się na tym 
nie kończy…

„ Hotel Kerobokan . Pieklo na rajskiej 
wyspie Bali” – Katryn Bonelli

Oto prawda o mrocznym sercu Bali.
Hotel K to szokująca opowieść o wię-

zieniu i jego mieszkańcach, o dzikich no-
cach seksu organizowanych przez sko-
rumpowanych strażników dla więźniów, 
którzy mają dość pieniędzy, by kupić so-
bie rozkosz, o szalejącej za murami nar-

komanii, ucieczkach, 
"wycieczkach" na plażę 
i morderstwach pozo-
rowanych na samo-
bójstwa. Pozwala zaj-
rzeć za ponure mury, 
opisuje rolę więzienia 
w zaopatrywaniu dile-

rów i turystów w narkotyki, opowiada o 
gangu brutalnie rządzącym więzieniem 
i o korupcji, która sprawia, że wszystko 
tutaj można kupić: więzienny ślub we 
włoskim stylu albo celę o podwyższonym 
standardzie, wyposażoną w telewizor 
plazmowy i dobrej klasy sprzęt grający.

Autorka rozmawiała z odsiadują-
cymi wieloletnie wyroki i obserwowała 
stosunki panujące w tym upiornym miej-
scu, za murami którego rozciąga się tu-
rystyczny raj. Jej relacja jest porażająca.

„Zagubiony symbol” Dona Browna
Co zaginęło, zostanie odnalezio-

ne… Waszyngton. Harvardzki specja-
lista od symboliki, Robert Langdon na 
prośbę swego przyjaciela i mentora, 
Petera Solomona , ma wygłosić wykład 
na Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce, 
okazuje się, że... na wieczór nie zapla-
nowano żadnego odczytu, a po chwi-
li na środku rotundy odkryte zostaje 
makabryczne znalezisko, niepokojąco 
naznaczone pięcioma tajemniczymi 
symbolami. Jego przesłanie jest dla 
Langdona oczywiste – to zaproszenie 
do dawno zaginionego świata skry-
wającego ezoteryczną mądrość. Kiedy 
okazuje się, że Peter Solomon, filantrop 
i prominentny członek loży masońskiej, 
został porwany, Langdon wie, że istnie-
je tylko jeden sposób, by ocalić przyja-
ciela: przyjąć tajemnicze zaproszenie 
i udać się tam, gdzie zaprowadzą go 
zaszyfrowane wskazówki. A poprowa-
dzą go podziemnymi korytarzami do 
tajemnych komnat i świątyń ukrytych 
pod jednym z najpotężniejszych miast 
świata. Skrywa ono prastare sekrety loży 
masońskiej i odkrycia, których wielu 
wolałoby nie ujawniać. Rozpoczyna się 
szalona wędrówka i wyścig z czasem, 
bo Langdon ma zaledwie kilka godzin 
na dotarcie do celu. W przeciwnym wy-
padku jego przyjaciel zginie. Zaginiony 
symbol to mistrzowsko skonstruowany 
thriller przesiąknięty historią, zagubiony 
w labiryncie symboli i enigmatycznych 
kodów. Pełen zagadek i trzymających w 
napięciu zwrotów akcji.

Zakupiliśmy również:
„Kod Leonarda da Vinci”, „Cyfrowa 

twierdza”, „ Anioły i demony”. „ Ziarno 

prawdy ”- Zygmunta Miłoszewskiego
Wiosna 2009 roku, rozczarowany 

prokurator żegna się 
z Warszawą i prze-
nosi się do Sando-
mierza,gdzie zostaje 
popełniona straszliwa 
zbrodnia. Ciało za-
mordowanej kobiety, 
powszechnie lubianej 
działaczki społecznej, 

zostaje podrzucone nagie w miejscu pu-
blicznym. Sposób w jaki pozbawiono ją 
życia przywodzi na myśl mord rytualny. 
Lokalni stróże prawa pod wodzą nie-
dawnego gwiazdora stołecznej proku-
ratury, Teodora Szackiego, będą musieli 
nie tylko rozwiązać zagadkę kryminal-
ną, ale także stawić czoło rozhisteryzo-
wanej opinii publicznej.

„Nie tak łatwo być Czesławem” – Jarka 
Szubrychta i Czesława Mozila

Czesław Mozil stuprocentowy Polak, 
prawie Duńczyk, trochę Ukrainiec. Sam 
o sobie mówi

Cyt.:”Ludzie czasem patrzą na mnie 
jak na głupka. „On 
chyba nie jest zbyt in-
teligentny, skoro robi 
tyle błędów grama-
tycznych. Tak długo 
już tutaj mieszka, a nie 
potrafi się dobrze wy-
słowić po polsku. To na 

pewno debil”. Mam brzuszek, śmieszny 
akcent, łysieję, nie przypominam typo-
wego polskiego faceta. Mylę się, przy-
znaję do błędów. Ale wiecie co? To jest 
magnes, który przyciąga kobiety. Nigdy 
nie wstydziłem się być sobą – małym 
gówniarzem z akordeonem. Dorasta-
łem w Kopenhadze, ale nie czułem się 
Duńczykiem, nawet przez jeden dzień. 
Rodzice wychowali mnie na Polaka, 
tylko tak się akurat złożyło, że miesz-
kaliśmy w Danii. Dopiero kiedy przyje-
chałem do Polski, dowiedziałem się, że 
chyba nie jestem prawdziwym Polakiem, 
bo jakoś dziwnie mówię, dziwnie się za-
chowuję. Są ludzie, którzy samo moje 
istnienie odbierają jako prowokację. Źle 
się z tym czują. „Bo niby kim on jest? 
Artystą? Błaznem? Wytworem mediów? 
Jestem po prostu sobą, choć to niełatwe 
zadanie”.

Te i jeszcze wiele innych tytułów znaj-
dziesz w zbiorach naszej biblioteki.

Zachęcamy do zgłaszania swoich 
propozycji książkowych, które według 
Państwa powinny znaleźć się w księgo-
zbiorze . Będziemy je uwzględniać przy 
dokonywaniu zakupów. Zapraszamy do 
biblioteki i życzymy ciekawej lektury.

KULTURA
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W 1917 hm. Jan Mauersberger 
podjął próbę opracowania nowego 
systemu wychowania najmłodszych 
członków ZHP i zaproponował, by 
nazwać ich zuchami. Pomysły Mau-
ersbergera uporządkowała Jadwiga 
Zienkiewiczówna w roku 1918 w książ-
ce pt. Związek zuchów, czyli młodych 
harcerzy. W tym samym roku zaczęły 
powstawać pierwsze gromady Wilcząt 
w Polsce. Tworzyło je przede wszystkim 
harcerstwo męskie, korzystając z do-
świadczeń angielskiej organizacji skau-
towej. Organizowane były w miastach i 
skupiały chłopców w wieku 8-12 lat ze 
środowisk inteligenckich. Oficjalną od-
znaką przynależności do gromady była 
główka wilczka noszona na berecie.

"Słoneczko zuchowe" odznaka zu-
chów dziewcząt przed II wojną świato-
wą

Ruch zuchowy żeński przejął inicja-
tywę opracowywania metodyki pracy 
gromad i w 1920 w gromadzie "Sza-
firowych zuchów" z Włocławka powstał 
pomysł oznaczania stopni zuchowych 
srebrnymi gwiazdkami umieszczanymi 
nad górną kieszenią mundurka. Od 
1922 wprowadzono też słowa "obietni-
ca" zamiast "przyrzeczenie", "zuch" za-
miast "wilczek" oraz "gromada" zamiast 
"drużyna".

W 1923 roku ukazał się w przekła-
dzie Tadeusza Strumiłły pierwszy tomik 
"Wilcząt" Roberta Baden-Powella, który 
został uznany za podstawowy podręcz-
nik do pracy z zuchami. Jego drugą 
część "Sprawności wilczęce" wydano w 
1928 roku.

W wyniku prac prowadzonych w 
organizacji żeńskiej utworzono w głów-
nej Kwaterze Żeńskiej Wydział Zuchów, 
który opracował nowe wytyczne pro-
gramowe obowiązujące w całej orga-
nizacji, m.in. mające dziewięć punktów 
Prawo zucha, programy 4 gwiazdek 
zuchowych oraz regulamin munduro-
wy dla zuchów.

W 1927 w organizacji żeńskiej było 
45 gromad zuchowych, w męskiej zaś 
7 drużyn wilcząt. W tymże roku poja-
wiła się też koncepcja przejęcia przez 
ruch zuchowy żeński gromad wilczę-
cych. Nie doszło do realizacji tego po-

mysłu ponieważ różnice w metodyce 
były zbyt duże.

Na początku lat 30. tworzeniem 
nowej koncepcji pracy z zuchami, w 
Organizacji Harcerzy ZHP, zajął się hm. 
Aleksander Kamiński, wykorzystując 
poprzednie doświadczenia (m.in. Ja-
dwigi Zwolakowskiej). W 1931 roku 
na kursie wodzów gromad wprowa-
dził zabawy o nowej tematyce, bliskiej 
dzieciom. Były one proste, odpowiada-
jące ówczesnej rzeczywistości. Tak jak 
rok 1926 był przełomowy dla ruchu 
zuchowego dziewcząt, tak rok 1931 
zadecydował o rozwoju gromad zu-
chowych chłopców. W 1932 ukazała 
się jego książka pt. "Antek Cwaniak", 
drukowana poprzednio w odcinkach 
w czasopiśmie harcerskim "Na Tro-
pie". Kamiński zawarł w niej główne 
założenia metodyki zuchowej. Książ-
ka ta w znaczący sposób wpłynęła na 
pracę zuchową Organizacji Harcerzy 
ZHP, stała się podręcznikiem – czytanką 
wodzów zuchowych. W tym roku licz-
ba zuchów przekroczyła 25 tys. w 833 
gromadach.

Tak żywiołowy wzrost liczby zuchów 
spowodował konieczność intensywne-
go szkolenia kadry. W 1933 ukazała 
się kolejna książka Aleksandra Ka-
mińskiego – "Książka wodza zuchów" 
– podręcznik pracy z zuchami, zaś Ja-
dwiga Zwolakowska wydała podręcz-
nik W gromadzie zuchów, a następnie 
Piosenki i tańce zuchowe, Opowiada-
nia zuchowe, Gry zuchowe. Efektem jej 
współpracy z Aleksandrem Kamińskim 
była wspólna dla chłopców i dziewcząt 

rota Prawa zucha, przyjęta w paździer-
niku 1934. Nastąpił żywiołowy rozwój 
gromad zuchowych. Jednocześnie 
ujednolicano i ulepszano formy pracy.

W latach 30. (i później, aż do koń-
ca lat 90.) do zuchów należały dzieci 
w wieku 8-11 lat. Odznaką Zuchową 
była głowa wilczka. Istniały 3 stopnie 
zuchowe – zuch 1, 2 lub 3 gwiazdki, 
oraz 25 sprawności zuchowych dla 
dziewcząt, a 18 dla chłopców. Zawoła-
niem zuchów było "Czuj!".

W październiku 1933 powstała 
pierwsza stała szkoła instruktorów zu-
chowych w Nierodzimiu. Szkoła ta w 
latach 1933-1937 wychowała kilkuset 
instruktorów zuchowych. Ukazywały się 
dodatki zuchowe do pism harcerskich: 
w "Skaucie" – "Leśny Duszek" od 1934; 
w "Na Tropie" – "Na tropie Zuchów" od 
1922 roku. W 1937 zostały one połą-
czone w samodzielne pismo "Zuch" wy-
dawane przez Zarząd Oddziału Lwow-
skiego ZHP.

W 1938 było 31,4 tys. zuchów i 15 
tys. zuchen. W okresie II wojny świato-
wej gromady zuchowe były organizo-
wane na emigracji. Od 1945 ruch zu-
chowy był intensywnie odbudowywany. 
W 1947 w Organizacji Harcerzy było 
808 gromad zuchowych, które liczyły 
19,7 tys. zuchów.

Opracowana przez przedwojenne 
instruktorki i instruktorów metodyka zu-
chowa i dorobek ich pracy wychowaw-
czej stały się podstawą współczesnej 
metodyki zuchowej i pracy tej grupy 
wiekowej.

Związek Harcerstwa Polskiego
Zuchy – grupa metodyczna i człon-

kowska przeznaczona dla dzieci w wie-
ku 5-10 lat.

W większości są to gromady koedu-
kacyjne.

Podstawową jednostką organizacyj-
ną dla zuchów jest gromada zuchowa.

HISTORIA RUCHU 
ZUCHOWEGO W POLSCE

Pierwsze próby pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym podejmowano w Polsce 
jeszcze przed I wojną światową. Tworzono wówczas zastępy "biszkoptów". Latem 1914 
Olga Małkowska utworzyła w Zakopanem gromadę żeńską "krasnoludków". W historii 
ZHP uważa się to za moment narodzin polskiego ruchu zuchowego dziewcząt.
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W metodyce zuchowej drogę zucha 
wyznacza zdobycie poszczególnych 
gwiazdek zuchowych, oznaczanych 
gwiazdkami na baretce w kolorze chu-
sty, pod Znaczkiem Zucha:

1 gwiazdka – oznacza zucha ocho-
czego,

2 gwiazdki – oznaczają zucha 
sprawnego,

3 gwiazdki – oznaczają zucha 
gospodarnego, a także zdobywanie 
sprawności.

Przy Centrum Kultury w Łubnicach 
od października zaczęła działać wła-
śnie taka gromada zuchowa prowa-

dzona przez podharcmistrza Sylwestra 
Gołębiowskiego. 

Zbiórki odbywają się raz w tygo-
dniu, najczęściej w poniedziałki. 

Nasze Zuchy mają już za sobą noc-
ny biwak z nocowaniem w Centrum 
wraz z harcerzami z drużyny z Ruszczy. 
W trakcie biwaku nie zabrakło ogniska 
w parku lipiny z pieczeniem kiełbaski, 
śpiewania harcerskich piosenek i noc-
nych zabaw sprawnościowych. Najwię-
cej frajdy dostarczyło naszym dziecia-
kom wspólne nocowanie w warunkach 
obozowych w budynku Centrum Kultu-
ry.

O KUSZĄCYM 
DO PIJAŃSTWA

Każda zbiórka owocuje nowymi do-
świadczeniami, uczymy przez zabawę 
samodzielności, pracy w grupie oraz 
podstawowych zasad panujących w 
strukturach ZHP.

Na początku przyszłego roku od-
będzie się uroczyste ślubowanie na zu-
cha, i początek zdobywania gwiazdek 
oraz sprawności zuchowych.

Gromada nasza to dzieci z wielu 
miejscowości naszej gminy, mamy na-
dzieje, że wyrośnie z nich nowe pokole-
nie przyszłych harcerzy. 

W artykule wykorzystano materiał z 
Wikipedji.

Mariusz Bolon

W łubnickim lesie jest miejsce 
gęsto zarosłe olszyną, skąd zaskórna 
toczy się woda i tworzą się bagniska. 
Miejsce to lud zowie: Bekasy.

Przy tych Bekasach rośnie dużo grzy-
bów. Jedna dobrze się mająca gospodyni z 
Łubnic poszła raz na grzyby i zbierała je 
koło Bekasów. Nagle zobaczyła grzyb wiel-
ki jak placek, urwała go i włożyła do koszy-
ka. Szukając dalej grzybów słyszy, że woła 
coś ku niej z ciemnego dołu po trzykroć: 
kuś! kuś! kuś!

A wielki grzyb u niej w koszyku będący 
zaczyna się ruszać i odpowiada na to :
- Ja u baby w koszyku ogonem kiwom !

Baba jak rżnie o ziemię całym koszem, 
jak pójdzie w nogi, nie oparła się aż na pro-
gu swojej chałupy.

Właśnie wówczas nie było jej męża w 
domu: poszedł by na podgórski jarmark i 
tylko parobek rżnął sieczkę na skrzynce. 
Gospodyni każe mu iść i szukać koszyka 
w lesie pod Bekasem. Poszedł parobek, 
chodzi po lesie i gwiżdże sobie, szukając 
koszyka. Wtem cosik myk spod krzaczka 
. Parobek się nie boi niczego, tylko patrzy.

A tu taki malutki, kusiutki człeczek z 
kudłatym nosem, ubrany w czerwoną ka-
mizelę i błękitne portki, w rogatym kapelu-
szu, tańcuje w kółeczku, śmieje się i mówi 
do niego:
- Kumoterku, czego szukacie ?
- Szukam koszyka mojej gospodyni - 

odpowie parobek.
- Ej, kumoterku, to głupstwo szukać 

tego koszyka - odpowie kusiutki.
- Kiejbyście tylko zrobili, a co wom 

powiem, dostalibyście kupę pienię-
dzy po kieszeni. Parobek się przyglą-
da pieniądzom, a taka mu myśl przy-

szła do głowy : 
''Kiejby ta nie gadał nic trudnego, toć 

bym i zrobił, co on chce ''
Na to pokusik tak mu odpowiada:

- Jeżeli, kumoterku, wykonacie trzy 
punkta, które wam podyktuję, to zgoda 
z wami i pieniądze bedą.

- A no, to gadajcie, czego chcecie – mówi 
parobek- będę widział, co potrafię.
Pokuśnik na to :

- Widzicie, kumoterku, takie są moje 
punkta : musicie cudzołożyć albo za-
bijać. Chciałbym, zebyście tych dwóch 
punktów dopełnili.

- Jednak nie wymagam ich od was ko-
niecznie: ale trzeci musicie koniecznie 
wypełnić, a to jest , abyście się spili.

- Ej panie, mówi parobek – i za takie 
głupstwo byście mi zapłacili!

- Ho,ho,ho -mówi pokuśnik - co byście 
całe życie pili gorzałkę, kumoterku, i 
to słodko, nigdy wam ode mnie nie za-
braknie pieniędzy.
Parobek uradował się niezmiernie, bo 

sobie w duszy myślał :
„Dwóch pierwszych punktów nie uczy-

nię, bom przecie nie łajdak, ale trzeci, żeby 
się upić, to mogę zrobić, klej oto ino chodzi, 
i spiję się też jak cztery Kaśki”.

Stanęła więc ugoda, że parobek się spije, 
a diabeł mu da pięniędzy. Wtem jak się wzię-
ło coś śmiać na głos, aż się trząsł cały łubnic-
ki las od tego śmiechu. 

Parobek dostał pełen worek pieniędzy z 
którym zaraz poszedł pić do żyda.

Jak pije, tak pije a z worka nie ubywa pie-
niędzy, choć płaci. Ale zachodzi szabas, żyd 
go się chciał już pozbyć, i mówi:
- Ny, miły Artek, na co ty masz siedzieć, 

zostaw mi ten worek, aż ja ci dam cały 
gąsior wódki, będziesz se pił w domu .
Parobek zostawił worek, a wziął gąsior 

już dobrze będąc pijany.
Była ciemna noc i nie wiedział kędy iść 

ale światełko szło przed nim, bo mu już zły 
duch przyświecał do chałupy.

W chałupie jeszcze gospodarza nie 
było, nie powrócił z jarmarku. 

Gospodyni wyleciała, zła okrutnie, i 
krzyczy na niego.

On jej powiada:
- Moja gospodyni, koszykam nie zna-

lazł ale wódka jest, toteż ode mnie 
zakosztujcie.
Gospodyni się troche udobruchała i 

myśli sobie tak: Kiej mego nie ma, boby 
swarzył na mnie, to się ta i napiję.''

Ponieważ wódka była za diabelskie 
pieniądze, a od żyda mocno zaprawna, od 
kapeczki do kapeczki, gospodyni się spiła, 
aż jej przyszło do brzydkiej okazji z parob-
kiem, który tym samym już od niechcenia 
wypełnia pierwszy punkt diabelskiego 
układu. 

Gdy się tak ze sobą mile zabawiali, po-
wrócił gospodarz z jarmarku i dalejże bije i 
tłuce obydwoje na gorącym uczynku.

 Parobek, pijany i zapalony gniewem 
porwał siekierę ze ściany i jednym zama-
chem jak uderzył, zabił gospodarza, przez 
co wypełnił prawie z konieczności punkt 
drugi.

Widok jednak krwi co po izbie się rozla-
ła, tak dalece go przeraziała że zdjął uździe-
nicę z konia i uciekł do lasu szukać diabła, 
bo sobie przypomniał, że za jego pieniądze 
żądane trzy warunki spełnił przez ten tylko 
jeden: że się spił jak cztery Kaśki .

Chodził więc po lesie, ale że diabła zna-
leźć nie mógł, powiesił się więc uździenicą 
na sośnie. 

Kiedy się licho śmiało w lesie, to wie-
działo z czego się śmieje.

Gawędę tą opowiedał w 1985 roku na 
Przeglądzie Gawędziarzy w Opatowie Bro-
nisław Bolon.

Mariusz Bolon
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Choć od wyizolowania wirusa HIV 
minęło ponad 30 lat, naukowcom dotych-
czas nie udało się opracować szczepionki 
zapobiegającej zakażeniu tym wirusem, a 
liczba zakażonych wciąż wzrasta. 

Na świecie z HIV żyje 35 milionów 
ludzi, z powodu AIDS zmarło w ze-
szłym roku ok. 1,5 mln osób. W Polsce, 
mimo działań zapobiegawczych oraz 
programów edukacyjnych kierowanych 
do społeczeństwa, również liczba zaka-
żeń systematycznie wzrasta. W naszym 
kraju z wirusem może żyć ponad 35 
tys. osób - obecnie notuje się ponad 
tysiąc nowych infekcji rocznie. Według 
danych Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego, we wrześniu w kraju 
stwierdzono 9 zachorowań na AIDS i 
119 zakażeń HIV.

HIV i AIDS w Polsce - dane od począt-
ku epidemii (1985 r.) do 31 maja 2015 
roku (Krajowego Centrum ds. AIDS - 
www.aids.gov.pl) 19 120 zakażonych 
ogółem co najmniej 6 087 zakażonych 
w związku z używaniem narkotyków 
3 246 zachorowań na AIDS 1299 cho-
rych zmarło

Wbrew obiegowej opinii na ryzy-
ko zakażenia HIV narażeni mogą być 
wszyscy – bez względu na wiek, pleć, 
orientację seksualna, religię i rasę. W 
związku z tym, wiedza na temat HIV i 
AIDS jest niezbędna każdemu człowie-
kowi.

Co warto wiedzieć o HIV? Zaka-
żenie HIV oznacza, że w organizmie 

człowieka znajduje 
się wirus nabytego 
niedoboru (upośle-
dzenia) odporno-
ści. Wirus mnoży 

się i niszczy układ odpornościowy za-
każonej osoby, który po pewnym cza-
sie przestaje chronić organizm przed 
chorobami. Zakażenie HIV nie daje 
charakterystycznych objawów. Jeśli nie 
zrobi się testu diagnostycznego można 
nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o 
tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, 
która nie wie, że żyje z HIV, może zaka-
żać innych i zachorować na AIDS.

Zakażeniu HIV można zapobiec! 
Jeśli zdarzyła Ci się sytuacja, podczas 
której występowało ryzyko zakażenia, 
m.in.: kontakt z krwią osoby zakażonej 
HIV (np. po zakłuciu nieznaną igłą), 
gwałt, ryzykowne kontakty seksualne z 
osobą zakażoną HIV lub z osobą o nie-
znanym statusie serologicznym, należy 
natychmiast zgłosić się do najbliższego 
szpitala zakaźnego, w którym leczone 
są osoby zakażone HIV. Im szybciej 
przyjmie się leki (najlepiej w ciągu 2 – 
3 godzin po zdarzeniu), tym większa 
szansa na wyeliminowanie wirusa z 
organizmu i uniknięcie zakażenia. Po 
48 godzinach od zdarzenia jest już za 
późno na podanie leków.

Co warto wiedzieć o AIDS? Nie-
leczone zakażenie HIV prowadzi do 
rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego 
niedoboru (upośledzenia) odporności. 

AIDS to końcowy etap nieleczonego 
zakażenia HIV. To zespół chorób ataku-
jących osoby zakażone HIV. Zaliczamy 
do niego różne infekcje i typy nowo-
tworów. AIDS występuje po wielu la-
tach trwania infekcji HIV u osób, które 
o swoim zakażeniu nie wiedzą. Osoby, 
które wiedzą o swoim zakażeniu obję-
te są nowoczesną terapią antyretrowi-
rusową, która zapobiega wystąpieniu 
AIDS. Warto się testować! 

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda 
Ministra Zdrowia 16 listopada rozpo-
częło kampanię edukacyjną „Coś Was 
łączy? Zrób test na HIV”. Głównym 
celem tego przedsięwzięcia jest umoż-
liwienie bezpłatnego i anonimowego 
wykonania testu diagnostycznego w 
kierunku HIV jak największej liczbie 
osób. Lepiej jest wykonać test i poznać 
swój status serologiczny, niż żyć z HIV 
nie wiedząc o tym.

W Polsce najbezpieczniej jest wyko-
nać test w Punktach Konsultacyjno-Dia-
gnostycznych, w których testy wykony-
wane są bezpłatnie i A N O N I M O W 
O, prowadzone jest także poradnictwo 
przed i po teście. 

Punkt Konsultacyjno-Diagno-
styczny przy NZOZ „Nadzieja ro-
dzinie” 

ul. Karczówkowska 36 
25-711 Kielce 
woj. świętokrzyskie 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie

Pompy helikoidalne są napędzane no-
woczesnymi silnikami spalinowymi wyso-
koprężnymi o bardzo dobrych parametrach 
eksploatacyjnych z przeznaczeniem do 
przetłaczania wody czystej lub zamulonej, 
zawierającej niewielkie ilości zanieczysz-
czeń stałych. 

Agregat zamontowany jest z całym 
wyposażeniem na przyczepie dostoso-
wanej do poruszania się po drogach 
publicznych.

W zakupie partycypowało Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, skąd nasza 
jednostka otrzymała za pośrednictwem 
naszej gminy 50000,00 zł ochrony śro-
dowiska. Pozostałą kwotę otrzymaliśmy 
z Urzędu Gminy w Łubnicach.

Właśnie takie pompy były wyko-
rzystywane w trakcie powodzi w 2010 
roku między innymi w Sandomierzu, 
gdzie się bardzo dobrze sprawdzały.

Nasza gmina zaliczana jest jako 
obszar o zwiększonej możliwości zala-

nia, trzeba więc zabezpieczać 
się zarówno modernizując wały 

przeciwpowodziowe, ale także być do-
brze przygotowanym w razie wystąpie-
nia podtopień i powodzi. W dzisiejszych 
czasach widzimy, że nie tylko wylanie 
rzek może doprowadzić do lokalnych 
podtopień, wystarczy duża nawałnica 
deszczu. 

Naszym marzeniem jest, by ta pom-

pa nie miała możliwości 
działania na naszym tere-
nie, ale ważne jest to, by 
na taką ewentualność być 
jak najlepiej przygotowa-
nym.

Każdy nowy sprzęt w 
naszej jednostce jest ku-
powany z myślą o bezpie-

czeństwie nas wszystkich, mieszkańców 
gminy. Zdajemy sobie również sprawę 
z tego, iż posiadanie coraz lepszego 
sprzętu wiązać się będzie z możliwo-
ścią wykorzystania naszej jednostki 
poza obszarem naszej gminy a nawet 
powiatu, do czego nas obliguje przyna-
leżność do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.

Mariusz Bolon

NOWY PRZEWOŹNY AGREGAT POMPOWY 
ZAKUPIONY W OSP ŁUBNICE

KAMPANIA EDUKACYJNA „COŚ WAS ŁĄCZY? ZRÓB TEST NA HIV„
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Pięknie żyć!
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Święto Niepodległości


