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Z URZĘDU...

Doposażenie oDDziałów 
przeDszkolnych

harmonogram wywozu oDpaDów komu-
nalnych gmina łubnice rok 2014

Beneficjentem tego program mógł 
być organ prowadzący, czyli gmina. W 
związku z tym w październiku ubiegłe-
go roku został złożony wniosek zbior-
czy na wszystkie oddziały pn.” Moder-
nizacja 5 oddziałów przedszkolnych 
w gminie Łubnice” na łączną kwotę 
343.346,50 zł. Zgłoszony projekt 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 
priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, umożliwiło szkołom z 
oddziałami przedszkolnymi z terenu 26 gmin województwa świętokrzyskiego składanie wniosków w ra-
mach naboru na realizację projektów systemowych obejmujących przygotowanie oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 

Miesiąc Termin Rodzaj odbieranych 
odpadów

Miejscowość/Ulica

lipiec

14 niesegregowane
Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów,  Wilkowa, Wolica, Budziska, 
Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

19 segregowane
Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

sierpień

4
niesegregowane

Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów,  Wilkowa, Wolica, 

11 Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

16 segregowane
Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

wrzesień

1
niesegregowane

Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów,  Wilkowa, Wolica, 

8 Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

20 segregowane
Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

październik

6
niesegregowane

Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów, Wilkowa, Wolica, 

13 Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

18
segregowane

Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

listopad

3
niesegregowane

Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów,  Wilkowa, Wolica, 

10 Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

15 segregowane
Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

grudzień

1
niesegregowane

Beszowa, Borki, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Mały, Przeczów,  Wilkowa, Wolica, 

8 Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Orzelec Duży, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Zalesie, Zofiówka

20 segregowane
Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, 
Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka

obejmuje doposażenie i moderniza-
cję łazienek oraz kuchni, zakup: me-
bli, pomocy dydaktycznych, zabawek 
i sprzętu elektronicznego. Wniosek 
został oceniony pozytywnie przez in-
stytucję pośredniczącą (ŚBRR) i w lu-
tym bieżącego roku została podpisana 
umowa na dofinansowanie. Następnie 

przygotowano i ogłoszono przetarg, 
w wyniku którego podpisano umowę 
z firmą Nowa Szkoła Sp. z o. o. z Ło-
dzi. Pod koniec czerwca rozpoczęto 
realizację projektu, która ma potrwać 
do końca wakacji. Dzięki realizacji 
projektu przedszkolaki i uczniowie naj-
młodszych klas będą mieli bardzo do-
bre warunki do zabawy i zdobywania 
wiedzy i umiejętności.

Henryka Rogala

•  od osób z tak zwanym trudnym dojazdem odpady odbierane będą w każdy 2 wtorek miesiąca
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Z OBRAD KONWENTU

Z URZĘDU...

Starosta staszowski Andrzej Kru-
zel zapoznał burmistrzów i wójtów 
z propozycjami projektów drogo-
wych do realizacji w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego i 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w perspektywie 2014 – 2020. 
Plany dotyczą m.in.: przebudowy 
i budowy, ze zmianą przebiegu, 
ciągów dróg powiatowych łączą-
cych drogi krajowe i wojewódzkie 
na terenie powiatu staszowskiego 
i powiatów sąsiednich, jak również 
budowy ścieżek rowerowych w cią-
gu dróg powiatu staszowskiego. W 
fazie projektowej jest także prze-
budowa odcinka drogi krajowej 
nr 79, w celu poszerzenia obszaru 
wydobycia siarki w Kopalni Osiek. 
Tematem dyskusji były także pro-
jekty obwodnic Bogorii i Połańca, 
a także Osieka i będącej na ukoń-
czeniu fazy projektowej obwodnicy 
Staszowa. Starosta Andrzej Kruzel 
poinformował również o przebiegu 
prac związanych z rewitalizacją sta-
szowskiego Rynku wraz z budową 
niezbędnych parkingów w centrum 
miasta, co ustrzeże w przyszłości 
przed paraliżem komunikacyjnym. 
Starosta poprosił również o weryfi-
kację już istniejących, a także skom-
pletowanie brakujących kosztory-

sów, opinii i studiów wykonalności 
itp., dotyczących rewitalizacji za-
bytków w poszczególnych gminach, 
głównie sakralnych. Posiadanie 
przez gminy kompletu dokumentów, 
umożliwi w niedalekiej przyszłości, 
starania o środki na odnowę dzie-
dzictwa kulturowego, na podstawie 
jednego wniosku wspólnego dla ca-
łego powiatu, co zwiększy szansę na 
pozyskanie środków.

 Znaczną część obrad poświęco-
no na omówienie zmian ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz.U. z dnia 12 maja 2014 
poz.598 ). Analizy wprowadzonych 
zmian dokonali: dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Staszowie 
Benedykt Kozieł i kierownik Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej Izabela 
Szczypior.

Nowa ustawa weszła w życie z 
dniem 27 maja br., najważniejsze 
zmiany to:
1. Wprowadzenie funkcji doradcy 

klienta – każda osoba bezrobot-
na będzie obsługiwana i pro-
wadzona do zatrudnienia przez 
jednego pracownika urzędu peł-
niącego funkcję doradcy klienta. 
W chwili obecnej urząd zatrud-
nia 13 doradców klienta, każdy z 

nich obsługuje grupę ponad 300 
osób bezrobotnych.

2. Profilowanie pomocy dla osób 
bezrobotnych. Każdej z osób 
bezrobotnych dedykowany jest 
jeden z trzech profili usług: Profil 
pomocy I – pośrednictwo pracy, 
a także w uzasadnionych przy-
padkach poradnictwo zawodo-
we lub szkolenia, finansowanie 
egzaminów, koszty przejazdu do 
pracy, koszty zakwaterowania 
w związku z podjęciem pracy, 
jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (dota-
cja), świadczenia aktywizacyjne 
dla rodziców powracających na 
rynek pracy po urodzeniu dziec-
ka, dla osób do 30 roku życia 
bony: szkoleniowy, stażowy, za-
trudnieniowy, na zasiedlenie, 
pożyczka na podjęcie działalno-
ści gospodarczej. Profil pomocy 
II – wszystkie usługi i instrumenty 
rynku pracy, działania aktywiza-
cyjne zlecone przez urząd oraz 
inne formy pomocy. Profil Po-
mocy III - Program Aktywizacja 
i Integracja, działania aktywiza-
cyjne zlecone przez urząd, pro-
gramy specjalne, skierowanie 
do zatrudnienia wspieranego u 
pracodawcy lub podjęcia pracy 
w spółdzielni socjalnej.

3. Wprowadzenie dodatkowych in-
strumentów:

- adresowanych do bezrobotnych 
do 30 roku życia: bonu szkole-
niowego, stażowego, zatrudnie-
niowego, na zasiedlenie oraz 
refundacja składek na ubezpie-
czenia społeczne,

- adresowanych do rodziców po-
wracających na rynek pracy: 
grant na teleprace, świadczenie 
aktywizacyjne,

- adresowanych do osób powyżej 
50 roku życia: dofinansowanie 
wynagrodzenia za pracę skiero-
wanego bezrobotnego,

- pożyczki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej,

- pożyczki na utworzenie miejsca 
pracy dla skierowanego bezro-
botnego.

4. Wprowadzenie nowych możliwo-
ści aktywizacji:

- Program Aktywizacja i Integra-
cja,

- Trójstronne umowy szkoleniowe,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- Wdrożenie reformy EURES.

Aleksandra Stachniak

Anna Grajko wójt gminy Łubnice, wraz z burmistrzami i wójtami po-
wiatu staszowskiego, w dniu 13 czerwca br., spotkali się w Starostwie 
Powiatowym na obradach, podczas których omówiono zagadnienia do-
tyczące współpracy samorządów różnych szczebli, a także zapoznano się 
z nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z obrad konwentu – od prawej: Anna Grajko wójt gminy Łubnice, Leszek Juda 
wójt gminy Oleśnica, Tomasz Fąfara wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów



5NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

BUDYNEK OSP W BUDZISKACH 
DO MODERNIZACJI

PROMOCJa Na taRGaCh 
AGROTRAVEL 2014 

Z URZĘDU...

Stoisko promocyjne LGD Dorzecze Wisły

W ramach działania podstawo-
wym założeniem wsparcia obszarów 
wiejskich jest sprzyjanie wszelkim 
miejscowym inicjatywom społecznym 
służącym rozwojowi środowisk lokal-
nych, mające swe odzwierciedlenie w 
V celu Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego do 2020 roku 
„Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyj-
ny rozwój obszarów wiejskich”. 

Reasumując oznacza to, że w 
ramach działań prowadzących do 
odnowy wsi za nieodzowny element 
rozwoju społeczno- gospodarczego 
należy uznać poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich poprzez za-
spokojenie potrzeb społecznych i kul-
turalnych mieszkańców wsi oraz pro-
mowanie obszarów wiejskich.

W ramach działania beneficjenci 
mogli aplikować o fundusze na re-
alizację przedsięwzięć pomocnych w 
osiągnięciu następujących celów:
1. Rozwój i kształtowanie świadomo-

ści obywatelskiej i kulturowej oraz 
pobudzanie aktywności społecz-
nej, kulturalnej i gospodarczej.

2. Utrwalanie wartości środowiska 
kulturowego i przyrodniczego, 

podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej wsi z zachowaniem trady-
cyjnego wizerunku wsi.

3. Budowa wizerunku wsi jako miej-
sca atrakcyjnego dla mieszkań-
ców i turystów.

4. Tworzenie warunków rozwoju i od-
budowy infrastruktury sprzyjającej 
życiu społeczno – kulturalnemu na 
wsi.

5. Budowanie więzi młodych miesz-
kańców wsi ze swoim środowi-
skiem.
Powyższe cele obejmują również 

kierunki działań mających na uwadze 
upowszechnianie wśród społeczeń-
stwa aktywnego stylu życia, który w 
konsekwencji winien mieć wpływ na 
poprawę poziomu życia społeczeń-
stwa wiejskiego. 

Wśród wielu projektów znalazł się 
również wniosek złożony przez gminę 
Łubnice pn. ,,RAZEM MOŻNA WIĘ-
CEJ- modernizacja budynku OSP w 
Budziskach wraz z wyposażeniem". 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego ogłosił dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa świętokrzyskiego otwarty 
nabór wniosków w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” 

Uchwałą Nr XLIII/756/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 26 maja 2014 r. została zatwier-
dzona lista rankingowa projektów 
przeznaczonych do realizacji w ra-
mach programu ,,Odnowa Wsi Świę-
tokrzyskiej na 2014 r." Wśród 56 za-
kwalifikowanych projektów na łączną 
kwotę 1 000 000,00 zł uplasował się 
wniosek złożony przez naszą gminę 
na wysokim 11 miejscu z ilością 32 
punktów na 35 punktów możliwych 
do zdobycia. 

W ramach projektu zostanie wy-
konana modernizacja budynku OSP 
w Budziskach w postaci wyremonto-
wanej podłogi, wykonana zostanie 
wentylacja grawitacyjna i zostanie 
zakupione wyposażenie budynku ( 
200 krzeseł i 35 stołów konferencyj-
nych). Łączna wartość kosztów kwali-
fikowanych projektu to 70 398,31 zł, 
z czego dofinansowanie wyniesie 19 
400,00 zł. 

Aleksandra Stachniak

Ich charakterystyczną cechą jest 
możliwość upowszechnienia, w jednym 
miejscu i czasie, wielokulturowej oferty 
europejskiej turystyki wiejskiej i agro-
turystyki. To wyjątkowe miejsce pełne 
barw, zapachów i muzyki. Co więcej 
to centrum spotkań potencjalnych no-
wych przedsiębiorców oraz partnerów 
do współpracy w zakresie budowania 
oraz rozwoju markowych i sieciowych 
produktów turystyki wiejskiej. Jest to 
swego rodzaju festiwal dziedzictwa kul-
turowo-krajobrazowego europejskich 
wsi. Z roku na rok wzrasta zaintereso-
wanie zarówno wystawców, jak i zwie-
dzających.

Program tegorocznej edycji targów 
AGROTRAVEL obejmował m.in. pre-
zentacje wystawców krajowych i za-
granicznych, jarmark rękodzielnictwa 
i wyrobów artystycznych, degustacje 
potraw regionalnych oraz konkursy dla 
wystawców i zwiedzających.

Wśród 160 wystawców z kraju i 
zagranicy prezentujących swoje oferty 

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza 
wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obsza-
rów wiejskich Polski i Europy. Targi są doskonałą okazją do prezentacji 
i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń 
wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obsza-
rach wiejskich. 

Z ŻYCIa GMINY...

cd na str. 6
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Z ŻYCIa GMINY...

podczas targów AGROTRAVEL, znala-
zła się Lokalna Grupa Działania – Do-
rzecze Wisły. 

Na stoisku wystawienniczym LGD 
prezentowaliśmy dorobek kulturalny 
wszystkich gmin należących do stowa-
rzyszenia, tj. Łubnice, Oleśnica, Osiek, 
Połaniec, Rytwiany, Tuczępy za pomo-
cą materiałów reklamowych oraz pu-
blikacji. Ofertę turystyczną uzupełnia-
liśmy albumami, folderami, ulotkami, 
prezentacjami multimedialnymi z do-
konaniami inwestycyjnymi gmin, jak 
również prezentacją rzeźb artystów 
regionalnych: Mariusza Bolona i Kon-
stantego Michorowskiego. Na stoisku 
wystawienniczym zwiedzający mogli 
się również dowiedzieć o aktualnych 
działaniach prowadzonych przez sto-
warzyszenie oraz dalszych planach na 
następne lata funkcjonowania LGD. 

Szczególnie wyróżniającym się ele-
mentem promocji naszego stoiska byli 
przedstawiciele Towarzystwa Kościusz-
kowskiego z Połańca, którzy w strojach 
kosynierów z kosami czynnie promo-
wali obszar LGD pozując do zdjęć z 
gośćmi odwiedzającymi tegoroczne 
targi. Stoisko „Karczma Regionalna” 
tradycyjnie reprezentowały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich „Nadwiślan-
ki” z Maśnika, na którym odwiedzający 
zachwycali się smakiem potraw przy-
gotowanych przez gospodynie. 

Szóstej edycji wystawy AGROTRA-
VEL towarzyszyła międzynarodowa 
konferencja „Turystyka wiejska bez 
granic” stanowiąca podsumowanie 
kończącego się okresu programowa-
nia w Unii Europejskiej oraz prezen-
tująca efekty działań zrealizowanych 
z programów operacyjnych 2007-
2013. Regionem Partnerskim targów 
było Województwo Wielkopolskie, a 
Krajem Partnerskim – Ukraina, Ob-
wód Winnicki.

Aneta Śmiszek

W sobotę 7 czerwca na Pla-
cu Artystów, ulicy Sienkiewicza i 
mostku nad Silnicą w Kielcach od-
była się druga edycja plenerowej 
imprezy pn. „Baw się z nami LGD 
–ami”. Organizatorem tego wy-
darzenia było 18 Lokalnych Grup 
Działania z terenu województwa 
świętokrzyskiego oraz Święto-
krzyskie Biuro Rozwoju Regional-
nego. Wspólną zabawę rozpoczął 
przemarsz barwnego korowodu 
sprzed pomnika Henryka Sienkie-
wicza na Plac Artystów w Kielcach. 
„Baw się z nami LGD – ami" to 
święto świętokrzyskiej wsi, dzięki 
któremu możemy poznać jej spe-
cyfikę, kulturę oraz smaki – mówił 
marszałek województwa Adam 
Jarubas witając licznie przybyłych 
na Plac Artystów gości. 

Oferta turystyczno – kulturalna gminy 
Łubnice na stoisku LGD

Łukasz Orłowski - dyrektor biura LGD Dorzecze Wisły w rozmowie  
z dziennikarzami TVP Kielce

Stoisko wystawiennicze LGD

„Baw się z nami LGD –ami”
świętokrzyskiego. 

Odwiedzający nasze stoisko mogli 
zapoznać się z dorobkiem kulturowym, 
przyrodniczym i historycznym obszaru 
objętego wdrażaniem Lokalnej Strate-
gii Rozwoju przez LGD Dorzecze Wisły. 

Od kilku lat właśnie na takich im-
prezach jak ta staramy się promować 
naszą gminę, jej walory przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne. W tym roku jest 
już o wiele łatwiej działać dzięki nie-
dawno wydanemu albumowi promo-
cyjnemu oraz ulotkom przez Centrum 
Kultury w Łubnicach. 

Barwnym elementem stoiska Do-
rzecza Wisły była wystawa rzeźb i moż-
liwość śledzenia samej pracy w drew-
nie mojego autorstwa oraz obecność 
przedstawicieli Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w strojach kosynierów.

Mariusz Bolon

Na wszystkich przybyłych czekało 
mnóstwo atrakcji, od degustacji re-
gionalnych potraw przez pokazy sztuki 
ludowej i walk rycerskich, aż po popisy 
taneczno - muzyczne. 

Swoje stoiska wzdłuż ulicy Sienkie-
wicza rozstawiły Lokalne Grupy Dzia-
łania, na których można było spróbo-
wać regionalnych potraw , wiejskiego 
chleba ze smalcem, miodu, zapoznać 
się atrakcjami turystycznymi , oraz po-
dziwiać prace przybyłych artystów .

Na scenie znajdującej się na Pla-
cu Artystów aż do późnego wieczoru 
prezentowały swój dorobek artystyczny 
zespoły dziecięce, młodzieżowe, folk-
lorystyczne, soliści i grupy taneczne 
oraz orkiestry dęte, które przyjechały 
do Kielc z terenu całego województwa 
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Imprezę, której organizatorami byli: 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, EKO-
POL-Ż Sp. z o.o., Urząd Gminy Łubnice 
i Centrum Kultury w Łubnicach prowa-
dziła Grażyna Szlęzak-Wojcik redaktor 
Radia Kielce S.A. O godz. 13:30 otwar-
cia pikniku dokonali: Michał Skotnicki 
wicestarosta staszowski, Anna Grajko 
- wójt gminy Łubnice i Tomasz Żukiewicz 
- prezes ,,Ekopol-ż” Sp. z o.o. 

Jako pierwsi na scenie zaprezen-
towali się muzycy Orkiestry Huty Szkła 
Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka 
pod batutą Alicji Urbanowicz, a zaraz 
po nich grupa artystyczna ze Staszow-
skiego Ośrodka Kultury.

Następnie widzowie mogli posłu-
chać piosenek ekologicznych w wyko-
naniu przedszkolaków oraz obejrzeć 
przedstawienie z udziałem dzieci z 
przedszkola Publicznego w Połańcu.  
Wzorem lat  ubiegłych rozstrzygnięto 
konkursy ekologiczne, w których wzięło 
udział kilkuset uczniów szkół wszystkich 
szczebli z terenu powiatu staszowskiego. 
Swoje pomysły można było zaprezen-
tować m.in. w konkursach: Eko-song, 
Eko-hasło, Eko-moda, Eko-rzeźba, Eko-

-plakat oraz Plakat ,,Zielona energia”.
Oprawę artystyczną dopełniły wspa-

niałe występy dzieci i młodzieży z Cen-
trum Kultury w Łubnicach oraz Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu.

Jak co roku Starostwo Powiatowe 
postanowiło po raz kolejny wyróżnić 
firmy i instytucje realizujące działania 
proekologiczne przyznając tytuł „Lide-
ra Ekologii” powiatu staszowskiego, 
które tym razem otrzymali: Bożentyna 
Pałka-Koruba – wojewoda świętokrzy-
ski, Piotr Żołądek – członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Mał-
gorzata Muzoł – świętokrzyski kurator 
oświaty, Andrzej Pałys – prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach, Waldemar Pietrasik – regio-
nalny dyrektor Ochrony Środowiska w 
Kielcach, Jerzy Kak – dyrektor generalny 
GDF SUEZ Energia Polska S.A., Marian 
Kosowicz – prezes zarządu, dyrektor ge-
neralny Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w 
Grzybowie, Ryszard Andrzej Gad - pre-
zes Zakładu Transportu Energetyki Sp. z 
o.o. w Połańcu, Mariusz Zdeb – prezes 

Występ dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wilkowej

Kolorowy i wesoły pokaz Eko-mody
Przemawia Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego tuż po przyznaniu tytułu „Lidera Ekologii”

EKOPIKNIK za nami

Dbałość o środowisko naturalne wśród mieszkańców powiatu sta-
szowskiego oraz aktywizacja do działań na rzecz ochrony środowiska, 
to idee jakie przyświecały tegorocznej VII już edycji Pikniku Ekologicz-
nego Powiatu Staszowskiego. Wydarzenie to odbyło się 31 maja na 
placu rekreacyjnym w Łubnicach. 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej – Spółka Gminy Sp. 
z o.o. w Staszowie, Jacek Nowak - pre-
zes Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej w Połańcu Sp. z o.o., Robert 
Stachowicz – prezes zarządu Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Rzędowie, Tomasz Żukie-
wicz – prezes zarządu EKOPOL-Ż Sp. z 
o.o., Alicja Misiak – dyrektor Przedszkola 
nr 8 im. J.Ch. Andersena z oddziałami 
integracyjnymi w Staszowie, Anna Kani-
szewska – dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Połańcu, Romuald Garczewski – 
burmistrz miasta i gminy Staszów, Jacek 
Tarnowski – burmistrz miasta i gminy 
Połaniec, Władysław Brudek – wójt gmi-
ny Bogoria, Leszek Juda - wójt  gminy 
Oleśnica, Grzegorz Forkasiewicz – wójt 
gminy Rytwiany, Anna Grajko – wójt 
gminy Łubnice, Jan Klamczyński – wójt 
gminy Szydłów, st. asp. Piotr Wójcicki – 
Komisariat Policji w Połańcu, bryg. inż. 
Grzegorz Ciepiela - komendant Powia-
towej PSP w Staszowie, Adam Lubera 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, 
KAEFER S.A.,  i ELPOEKO Sp. z o.o. w 
Połańcu.

Uczestnicy pikniku mieli okazję od-
wiedzić stoisko Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z 
Rzędowa oraz Nadleśnictwa Staszów, 
gdzie mogli zapoznać się z materiała-
mi informacyjnymi dotyczącymi istoty 
segregacji odpadów oraz wziąć udział 
w licznych konkursach, grach i zaba-
wach przygotowanych dla najmłod-
szych. 

Imprezie towarzyszył także pokaz 
sprzętu policyjnego, straży pożarnej i 
ratownictwa medycznego. Uruchomio-
ne zostało również miasteczko rowero-
we na którym można było zdawać na 
kartę rowerową. 

Partnerami w organizacji pikniku 
byli: Rekopol Organizacja Odzysku S.A. 
oraz Elektroeko Organizacja Odzysku 
S.A., którzy wsparli wydarzenie zarówno 
organizacyjnie, jak i finansowo.

Aneta Śmiszek
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W dniu 29 kwietnia 2013 roku 
złożony został wniosek o przyzna-
nie pomocy w ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007- 2013 dla ope-
racji pn. ,,BLIŻEJ KULTURY- remont 
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
Słupcu". 

BLIŻEJ KULTURY-
...W SŁUPCU

Cudowne Zalipie

Zmodernizowana świetlica wiejska w Słupcu

Dom z malowidłem w Zalipiu

Warsztaty plastyczno – techniczne 
dzieci o tematyce wielkanocnej

Oficjalnego otwarcia budynku poprzez 
przecięcie wstęgi dokonała m.in. Anna 

Grajko – wójt gminy Łubnice

Pokłosiem tego było podpisanie 
umowy w dniu 24 października 2013 
roku pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego a Centrum 
Kultury w Łubnicach. W marcu po roz-
strzygnięciu przetargu nieograniczo-
nego została podpisana umowa po-
między beneficjentem projektu a firmą 
HATTBUD Andrzej Grabka. W wyniku 
przeprowadzonych prac została zmo-
dernizowana świetlica wiejska wraz z jej 
wyposażeniem w postaci: wymiany ścian 
wewętrznych działowych, wykonania no-
wych posadzek, wymiany okien i drzwi, 

malowania pokrycia dachowego wraz z 
wymianą rur spustowych, remontu scho-
dów zewnętrznych, wykonania ocieple-
nia budynku i podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych, wykonania utwardzenia 
działki oraz wyposażenia świetlicy wiej-
skiej w postaci: zestawu kuchennego, re-
gałów, stołów konferencyjnych i krzeseł. 

W dniu 4 lipca 2014 roku władze 
gminy w osobach: Anna Grajko- wójt 
gminy Łubnice, Marian Komasara- 
przewodniczący Rady Gminy Łubnice, 
Marian Gromny- radny Rady Gminy 
Łubnice, Jasn Walęzak- radny Rady 

Gminy Łubnice i Aleksandra Stachniak- 
dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach 
dokonały oficjalnego otwarcia zmo-
dernizowanego budynku poprzez prze-
cięcie symbolicznej czerwonej wstęgi. 
Przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele 
z Marianem Gromnym- sołtysem wsi 
Słupiec włożyli wiele starań w przygo-
towanie poczęstunku dla mieszkańców 
i zaproszonych gości. Wszyscy zgodnie 
uznali, iż nowa świetlica z pewnością 
dobrze będzie służyć integracji lokalne-
go społeczeństwa.

Aleksandra Stachniak 

EDUKaCJa

Zalipie to mała piękna miejsco-
wość zachwycająca swoim urokiem. 
Do tej cudownej scenerii, urokliwej 
miejscowości zawitali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Budziskach. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy w dniu 
24 marca 2014 roku od odwiedzenia 
Domu Malarek w Zalipiu, gdzie uczest-
niczyliśmy w zajęciach warsztatowych. Przewodnik zapoznał nas z bogatą wy-

stawą poświęconą historii zdobnictwa 
kwiatowego w Zalipiu. Obejrzeliśmy 
piękne malowidła, wycinanki, płasko-
rzeźby oraz wiele innych elementów 
zdobniczych. Zobaczyliśmy również jak 
w profesjonalny sposób powstają zali-
piańskie pisanki. Po wspaniałym poka-
zie przenieśliśmy się do pomieszczenia, 
w którym odbyły się warsztaty plastyczno 
– techniczne. Wykonaliśmy pisanki oraz 
palmy wielkanocne. Sprawiło nam to 

wiele radości i frajdy, że mogliśmy sami 
zrobić elementy dekoracyjne na wiel-
kanocny  stół. To co zostało wykonane 
zabraliśmy do własnych domów. Po za-
jęciach uczniowie wraz z opiekunami 
udali się do Zagrody Felicji Curyłowej, 
obejrzeli zgromadzone tam ekspona-
ty, wysłuchali opowieści o historii tego 
miejsca i jego początkach. Podczas 
wycieczki zachwycaliśmy się domo-
stwami, w których  motywy kwiatowe 
są wymalowane na chatach, stodo-
łach, płotach, studniach, a nawet psich 
budach. Wywarło to na nas ogromne 
wrażenie. Aby nie zapomnieć o owym 
kwiecistym miejscu wykonaliśmy wiele 
zdjęć. Każdy z nas powrócił do domu 
z niesamowitymi wrażeniami i pamiąt-
kami, które będą przypominały nam o 
tych cudownych chwilach spędzonych 
w Zalipiu. Kiedyś na pewno jeszcze raz 
odwiedzimy to niezwykłe miejsce.

Beata Szczęsna
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TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  
W RUCHU DROGOWYM

Bóg, honor, Ojczyzna

Uczniowie w wyjątkowy sposób uczcili 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Drużyna reprezentująca PSP Budziskach zdobyła III miejsce na 
szczeblu powiatowym

EDUKaCJa

223 rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja uczcili uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Budziskach 
w dniu 30 kwietnia 2014 roku. W 
bardzo podniosły i uroczysty sposób w 
odświętnych strojach uczniowie kl. V i 
VI, przy dźwiękach wspaniałej muzy-
ki, między innymi: ,,Marsza Polonia”, 
,,Witaj Majowa Jutrzenko”, ,,Roty” i 
wielu znanych utworów przedstawili 
montaż słowno – muzyczny dając wy-
raz hołdu i pamięci tym, którzy przy-
czynili się do uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

Na tle pieśni ,,Gaude Mater Polo-
nia” uczniowie przypomnieli sławne 
nazwiska: króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, Hugo Kołlątaja, 
Stanisława Staszica, Ignacego Potoc-
kiego, Stanisława Małachowskiego i 
wielu innych osób. 

Przenieśliśmy się w czasie i znaleź-
liśmy się w czasach Sejmu Czterolet-
niego, gdzie 3 Maja 1791 r. uchwa-
lono Konstytucję - była ona drugą na 

Te słowa dla wielu Polaków były wspaniałym lekiem na całe zło na-
szego kraju.

świecie po Stanach Zjednoczonych 
ustawą zasadniczą, regulującą pod-
stawowe problemy społeczno – poli-
tyczne, prawa i obowiązki mieszkań-
ców państwa oraz zasady organizacji 

jego władzy. Uczniowie przypomnieli 
nam, że Konstytucja składa się z 11 
rozdziałów. W czasie występu słychać 
było śpiew pieśni pt.,, Żeby Polska, 
była Polską” oraz obejrzeliśmy pre-
zentacje multimedialną o powyższej 
tematyce. 

Nad całością czuwała nauczyciel-
ka Anna Kalita. 

Beata Szczęsna

Dwa tygodnie wcześniej ucznio-
wie ze szkół naszej gminy pisali test 
kwalifikujący do następnego etapu. 

Z naszej szko-
ły w Budziskach 
wyłoniono gru-
pę w składzie: 
Klaudia Bed-
narska, Patrycja 
Oleś, Hubert 
Rzeźnik i Niko-
dem Gromny. 
Wraz z uczniami 
PSP w Gacach 
S ł u p i e c k i c h , 
uzyskaliśmy po 
101 punktów. 
Każdy z naszej 
drużyny był bar-
dzo szczęśliwy, 
ponieważ jako 
pierwsi z naszej 
placówki dosta-

liśmy się do etapu powiatowego.
Konkurs w Staszowie rozpoczął 

się o godz. 9.00. Po krótkim wstępie 

W dniu 13 maja 2014 roku odbył się ,,Turniej Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym” na szczeblu powiatowym. Udział w konkursie wzięło 
jedenaście najlepszych grup ze szkoły podstawowej naszego powiatu. 
Każda drużyna składała się z czterech osób.

każdy uczestnik rozpoczął pisanie 
testu sprawdzającego wiedzę z za-
kresu znajomości poruszania się po 
drodze i pierwszej pomocy. Nasza 
grupa uzyskała 103 punkty, dzięki 
czemu uplasowaliśmy się na II miej-
scu. Później była przerwa trwająca 
30 min, podczas której został roz-
dany poczęstunek. Następnie odbył 
się etap praktyczny. Tu już niestety 
nie poszło nam tak dobrze, popeł-
niliśmy kilka błędów przez co stra-
ciliśmy cenne punkty. Pomimo tego 
obie drużyny z naszej gminy stanę-
ły na podium. My zajęliśmy trzecie 
miejsce, Gace Słupieckie drugie 
miejsce, a Jurkowice pierwsze. Na-
grodą za pierwsze miejsce był kask 
rowerowy, za drugie rakiety do bad-
mintona, a za trzecie zabezpiecze-
nia do roweru. Po rozdaniu nagród, 
dyplomów i wyróżnień burmistrz 
miasta i gminy Staszów wygłosił 
krótkie przemówienie.

Według nas był to bardzo cieka-
wy i miło spędzony czas. Na pewno 
niektórzy z nas w nadchodzącym 
roku wyeliminują wszelkie niedocią-
gnięcia i staną do konkursu w przy-
szłym roku.

Klaudia Bednarska, Patrycja Oleś
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ZAUROCZENI 
KAZIMIERZEM DOlNyM

„ŚWIECIE NAsZ DAJ NAM WIElE JAsNyCh DNI…”

Z Czarnolasu podążyliśmy do Kazi-
mierza Dolnego, który od pierwszego 
wejrzenia oczarował nas swoją architek-
turą, a przede wszystkim niesamowitym i 
niepowtarzalnym klimatem. W Muzeum 
Przyrodniczym młodzież poznała tajniki 
otaczającej nas fauny i flory, w tym rów-
nież charakterystycznych dla okolic Kazi-
mierza cudownych wąwozów lessowych.

Następnie raźnym krokiem pomasze-
rowaliśmy na górę Trzech Krzyży. Choć 
wejście okupione było odrobiną narze-
kania, to widok złagodził wszelkie oznaki 
zmęczenia. Przed naszymi oczami rozcią-
gała się cudowna i niesamowita panora-
ma miasta i okolic. Idąc w kierunku rynku, 
swoje kroki skierowaliśmy do odbudowa-
nego w duchu renesansu Kościoła Far-
ny, z potężnymi, wspaniałymi organami. 
Organy Kościoła Farnego w Kazimierzu 
Dolnym to prawdopodobnie najstarszy 
instrument tego typu w Polsce. W ciszy i 
skupieniu słuchaliśmy opowieści prze-
wodnika, zaczerpniętych z bogatej historii 
miasta. Następnie oczarował nas klima-
tyczny rynek ze wspaniałymi, kupieckimi 
kamienicami. Największym powodze-
niem wśród młodzieży cieszyła się rzeźba 
psa, a raczej głaskanie figurki z brązu po 
nosie, co podobno przynosi szczęście i 
spełnia marzenia. Notabene ciekawe ile 
pomyślanych marzeń się urzeczywistniło. 

W dalszej kolejności, po solidnym 
posiłku, popłynęliśmy w fantastyczny, 
spokojny, oblany słońcem rejs statkiem 
po Wiśle. Trzeba przyznać, że Kazimierz 
Dolny z każdej perspektywy wygląda nie-
zwykle pięknie. Nic dziwnego, że swoim 
urokiem kusi i przyciąga wielu, szczegól-
nie artystów. 

Spacerkiem powędrowaliśmy jeszcze 
do Kościoła Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny wraz z Klasztorem Reforma-
tów, aby tam posłuchać ostatnich faktów i 
legend kazimierskich.

W końcu nadeszła upragniona chwi-
la dla naszych milusińskich – kupowanie 
pamiątek.

Pełni wrażeń, uduchowieni, nieco 
natchnieni i rozmarzeni wróciliśmy do 
Budzisk, które także mają swój urok, 
wszystko zależy bowiem od wrażliwości 
patrzącego.

Anna Nowakowska – Gromny

Takie życzenie do otaczającego 
świata wyśpiewali uczniowie klasy 
szóstej Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach, na swojej uro-
czystości pożegnalnej 26 czerwca 
2014r. Wśród publiczności oprócz 
nauczycieli, dzieci i pracowników 
szkoły zasiadali również dumni i 
wzruszeni rodzice szóstoklasistów 
oraz zaproszeni goście – Anna Graj-
ko - wójt gminy Łubnice i Danuta 
Lasota – skarbnik gminy Łubnice.

Tym razem atmosfera była bardzo 
podniosła i uroczysta. Abiturienci w 
galowych strojach starali się w spo-
sób niezwykle poetycki podziękować 
wszystkim, którzy towarzyszyli im w 
wędrówce szkolnej. Swoje życzenia w 
imieniu społeczności uczniowskiej prze-
kazali starszym koleżankom i kolegom 
uczniowie klasy piątej. Kilka ważnych z 
serca płynących słów przekazała mło-
dzieży kończącej szkołę podstawową 

wychowawczyni – Agnieszka Telka, 
dziękując także rodzicom za wspaniałą 
i owocną współpracę. Kolejno głos za-
brały: Teresa Krzystek – dyrektor PSP w 
Budziskach, Anna Grajko – wójt gminy 
Łubnice, w imieniu rodziców: Katarzy-
na Wolak i Lucyna Golba. Na wielu po-
liczkach pojawiły się słone łzy rozstania. 
Wzruszające widowisko zakończyło się 
sesją fotograficzną i poczęstunkiem.

Mamy nadzieję, że to, czego do-
świadczyła opuszczająca nasze mury 
młodzież, a przede wszystkim wiedza, 
którą zdobyła nie przejdzie do lamusa, 
a stanie się solidnym fundamentem, na 
którym krok po kroku będą budować 
swoją przyszłość.

Cóż pożegnania bywają trudne, 
ale z pewnością nasze drogi skrzyżują 
się jeszcze wiele razy. Pozostaje, zatem 
mieć gorącą prośbę do świata: „Świe-
cie nasz daj IM wiele jasnych chwil”.

Anna Nowakowska-Gromny

EDUKaCJa

Uczniowie klasy VI uroczyście pożegnali PSP w Budziskach

Na górze Trzech Krzyży podziwialiśmy cudowną panoramę miasta i okolicy

Wizyta w Czarnolesie u Jana Kochanowskiego była pierwszym punktem wycieczki, w której uczestniczyli 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach wraz z opiekunami. Z zapartym tchem słuchaliśmy cie-
kawych opowieści zaczerpniętych z życia naszego wielkiego poety.  Po teorii przyszła kolej na odrobinę zajęć 
praktycznych, ogromnym zainteresowaniem bowiem cieszył się kamień, na którym według legendy miał tworzyć 
mistrz. Sama na nim przysiadłam na chwilę, a czy to przyniosło jakiś efekt? 
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UROCZYSTY DZIEŃ MATKI 
W PUBlICZNEJ sZKOlE PODsTAWOWEJ W BUDZIsKACh

EDUKaCJa

Gminne eliminacje rozstrzygnięte

Program artystyczny dla ukochanych Mam.

Dlatego też, co roku w naszej 
szkole nauczycielki pomagają dzie-
ciom wyrazić ich miłość do Mamy or-
ganizując Dzień Matki. 

Z tej właśnie okazji 2 czerwca 
2014 roku odbyła się uroczysta aka-
demia. Sala gimnastyczna stała się 
sceną, na której dzieci klas I-III oraz 
odziału przedszkolnego w pięknych 

strojach zaprezentowały program ar-
tystyczny. Pierwsze wystąpiły maluchy, 
które recytowały wiersze 

i śpiewały okazjonalne piosenki. 
Przedszkolaki słowem oraz muzyką 
wyraziły najpiękniej jak umiały miłość 
do swoich ukochanych Mam.

Podczas wręczania własnoręcznie 
wykonanych upominków całusom i 

Mama to wielkie słowo, które jest synonimem miłości, dobra, ciepła 
rodzinnego i szczęścia. Mama to pierwsze słowo każdego dziecka. Dla 
małego dziecka mama to najważniejsza osoba w jego życiu, należy więc 
dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem, a rodzicem.

uściskom nie było końca. Mamy były 
szczęśliwe i niezmiernie wzruszone.

Pod bacznym okiem Anny Kality 
wykonały śliczne laurki przypomina-
jące serce okraszone drobniutkimi 
kwiatuszkami.

Następnie chór składający się 
z uczniów klas I – III zaprezentował 
piękny repertuar muzyczny o treści 
nawiązującej do święta Mam. Dzieci 
śpiewały doniośle i z uczuciem. Jed-
na z uczennic klasy III Eliza Kurowska 
wprowadziła nas jeszcze bardziej w 
ten niesamowity i niezwykle ważny 
dla każdej Mamy nastrój wykonując 
piosenkę pt.,, Z Tobą Mamo”. 

Po udanym występie dzieci pode-
szły do Mam wręczając im skromne, 
ale bardzo wymowne i przepięknie 
wykonane podarunki. Wówczas na-
stąpił punkt kulminacyjny, a mianowi-
cie zawody sportowe, w których brały 
udział Mamy ze swoimi pociechami. 
Owacje i doping był ogromny, a sala 
gimnastyczna zamieniła się niemalże 
w stadion sportowy. Po tych gorących 
i wyczerpujących emocjach wszyscy 
udali się na poczęstunek. 

Atmosfera tej uroczystości była 
podniosła i niezwykle rodzinna.

Anna Pawlik

13 maja 2014 roku w Staszo-
wie odbyły się eliminacje powia-
towe Turnieju Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego. Konkurs 
zakończył się wielkim sukcesem 
naszej szkoły, która czwarty raz z 
rzędu reprezentowała gminę Łub-
nice w tych eliminacjach. Druży-
na w składzie: Natalia Augustyn, 
Kamila Gumuła, Sebastian Trela, 
Dominik Zębala zajęła 2 miejsce 
w stawce 11 startujących drużyn. 
Dominik drugi raz z rzędu zwy-
ciężył w klasyfikacji indywidualnej 
toru przeszkód. Jest to dotychczas 
największy sukces uczniów z gmi-
ny Łubnice. Serdecznie gratulujemy 
drużynie.

Andrzej Piórecki

TURNIEJ  
BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU  
DROGOWEGO 
ROZSTRZYGNIęTY

GMINNE ElIMINaCJE W lEKKIEJ atlEtYCE
8 kwietnia 2014 roku w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w 
Gacach Słupieckich odbyły się 
eliminacje gminne w lekkiej atle-
tyce. 

W zawodach uczestniczyli ucznio-
wie ze szkół w Budziskach, Wilkowej i 
Gacach Słupieckich. Zawody zakoń-
czyły się wielkim sukcesem uczniów 
z naszej szkoły. Na 6 rozgrywanych 
dyscyplin w 4 zwyciężyli uczniowie ze 

szkoły w Gacach Słupieckich.
I miejsce w rzucie piłeczką palan-

tową dziewcząt zdobyła Ola Farmas, 
III miejsce zajęła Natalia Augustyn. 
Wśród chłopców drugi był Seba-
stian Trela. W skoku w dal chłopców 
zwyciężył Marcin Szymanek. Natalia 
Augustyn wywalczyła II miejsce w tej 
samej dyscyplinie wśród dziewcząt.

Bieg na 60 metrów dziewcząt wy-
grała Patrycja Nowak, III miejsce za-
jęła Natalia Augustyn.

W biegu 
na 60 metrów 
chłopców zwy-
ciężył Konrad 
Chajski. Ucznio-
wie z miejsc I i II 
awansowali do 
eliminacji powia-
towych. Więcej o 
naszej szkole na 
stronie: pspgs.
cba.pl. Serdecz-
nie zapraszamy 
do odwiedzin 
naszej strony.
Andrzej Piórecki
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„TEATR MóJ WIDZę OGROMNY...” 
, czyli o... nie całkiem realistycznej podróży do krainy Oz

Dzieci podziękowały wierszem i piosenką

Gmach teatru urzekł uczniów swym pięknem

EDUKaCJa

Gmach tego teatru urzekł wszyst-
kich swym pięknem. Sprawił, że 
uczestnicy wycieczki poczuli się jak w 
innym świecie. I tak przecież być po-

winno, bo teatr, jak 
mówi poetka, jest 
po to "aby wszystko 
było inne niż do-
tąd".

Zaraz też po 
trzecim dzwon-
ku zgasły światła 
i widzowie, którzy 
szczelnie wypełnili 
widownię, prze-
nieśli się do szare-
go Kansas (tego, 
które jest w USA, 
a może całkiem 
gdzie indziej?) i 

razem z bohaterami sztuki trafili do 
fantastycznej krainy i przeżywali nie-
samowite przygody. Kolejny raz od-
kryć było można prawdę, że w życiu 

2 czerwca 2014 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ga-
cach Słupieckich uczęszczający na zajęcia koła teatralnego udali się 
do Krakowa, aby obejrzeć przedstawienie teatralne "Czarnoksiężnik z 
krainy Oz" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

„Koncert dla Mamy i Taty” pod 
tym hasłem odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Mamy i Taty w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gacach Słupieckich. Przedstawie-
nie maluchów poprzedził występ 
dzieci ze szkolnego koła teatral-
nego „Mały artysta”, które za-
prezentowały sztukę teatralną pt. 
„Gdzie jest król ?”. Występ został 
przyjęty entuzjastycznie zarówno 
przez rodziców, jak i dzieci.

Uczniowie klas 0-III przygotowali 
dla swoich rodziców zodiakalny kon-
cert życzeń. Każdy z rodziców znalazł 
coś o sobie w krótkich wierszykach o 

KONCERT DLA MAMY I TATY  
W PUBlICZNEJ SZKOlE PODStaWOWEJ W GaCaCh SŁUPIECKICh

znakach zodiaku. 
Dzieci dziękowały wierszem i pio-

senką Rodzicom za miłość, cierpli-
wość i opiekę. Rodzice siedząc przy 
„ciasteczku” podziwiali występy swo-
ich pociech. Podczas przedstawienia 
na ich twarzach gościł uśmiech, a 
w oczach zabłysła łza. Rodzice byli 
dumni z występów swoich pociech.

Po części artystycznej dzieci wrę-
czyły Mamie i Tacie kwiatki, które były 
symbolem miłości.

Mamy nadzieję, że za rok spo-
tkanie przebiegnie w równie miłej i 
świątecznej atmosferze.

Agnieszka Cyranowska

liczy się przyjaźń, dobroć, że wygląd 
nie świadczy o wartości człowieka, że 
czarnoksiężnik Oz tak naprawdę jest 
w każdym z nas. Sztuka, choć poru-
szająca ważne i uniwersalne prawdy, 
przygotowana była w sposób lekki, 
momentami humorystyczny. Do łez 
rozbawili widzów strachliwy lew, bla-
szany drwal i strach na wróble. Przed-
stawienie miało liczną obsadę aktor-
ską, interesującą scenografię i w pełni 
wykorzystywało możliwości, jakie daje 
budynek tego teatru. Uderzało bogac-
two środków wyrazu: słowo, muzyka, 
taniec, pantomima, scenografia, ope-
rowanie z jednej strony szczegółem 
(np. dbałość o kostiumy), a z drugiej 
strony wprowadzenie skrótu, symbo-
lu (scena z wichurą, która przeniosła 
bohaterkę do innego świata). Pomysł 
z wbudowaniem podestu pomiędzy 
fotele widzów sprawił, że aktorzy znaj-
dowali się blisko oglądających, skut-
kiem czego w pewnym momencie ci 
ostatni zdawało się stracili orientację, 
co jest rzeczywistością, a co fikcją. 
Dwie i pół godziny przedstawienia ani 
na chwilę nie znudziły widzów, a dłu-
gie oklaski na zakończenie nagrodziły 
twórców tego przedstawienia. 

Po zakończeniu spektaklu ucznio-
wie mogli zwiedzić siedzibę Teatru im. 
Juliusza Słowackiego. Wycieczkę po-
prowadził jeden z pracowników tego 
teatru. Ciekawie opowiedział o jego 
historii, sypnął kilkoma anegdotami 
z życia aktorów, pokazał miejsca w 
teatrze, które na co dzień są widzom 
niedostępne. 

Wyjście z gmachu tej prawdziwej 
świątyni sztuki okazało sie powrotem 
z dalekiej wyprawy do rzeczywistości. 
Rzeczywistość też jednak może być uj-
mująca, zwłaszcza gdy jest nią takie 
miejsce jak stary zabytkowy Kraków. 
Spacer po Rynku Głównym i obiad w 
stylowej restauracji też miały w sobie 
odrobinę niezwykłości. 

Wyjazd do teatru dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich 
był możliwy dzięki realizowanemu w 
tej placówce projektowi finansowa-
nemu ze środków Unii Europejskiej. 
Dzieci te uczestniczyły w bieżącym 
roku szkolnym w zajęciach koła te-
atralnego i w pewnym sensie są także 
"aktorami", więc możliwość obejrzenia 
spektaklu teatralnego w prawdziwym 
teatrze i poznania go od tzw. "kuchni" 
dostarczyła przeżyć duchowych, jak 
również wzbogaciła wiedzę młodych 
adeptów sztuki na temat teatru. 

Renata Domagała 
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Radość i uśmiech na twarzach po zdobyciu pięknego pucha-
ru i cennych medali

Uczestnicy wycieczki na tle drewnianego kościoła

„Odkrywamy świat”

Hej, góry nasze góry! 
Wycieczka w Pieniny

Na SPORtOWO

Bawimy się 
w teatr

W czasie wycieczki uczniowie mieli 
okazję podziwiać urokliwe krajobra-
zy górskie wraz z rwącym Dunajcem. 
Dzieci zwiedziły wnętrze zamku „ Du-
najec” w Niedzicy, gdzie zaciekawi-
ła ich legenda o Brunhildzie, były w 
gotyckim, pochodzącym z XV wieku 
drewnianym kościele w Dębnie Pod-
halańskim. Jest on wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO i 
związany jest z historią Janosika, zwie-
dziły wnętrze zabytkowego kościoła w 
Frydmanie, oraz pokonały ciekawą 
trasę wąwozem „Homole”. Podziwia-
ły również fontanny w malowniczej 
Szczawnicy. W uzdrowiskowej pijalni 
mogły popróbować wód leczniczych. 
Największą atrakcją wycieczki był jed-
nak rejs statkiem po Jeziorze Czorsz-
tyńskim oraz spływ tratwami po Du-
najcu. W czasie rejsu statkiem oprócz 
stromych górskich szczytów wycieczko-
wicze widzieli ruiny zamku w Czorszty-
nie. Spływ Dunajcem to atrakcja, którą 
na pewno wszyscy długo będą pamię-
tać. Niespokojny nurt rzeki, podróż 
tratwami, wysokie góry (Kaśka, Baśka 
i Włochata Maryśka) po obu stronach 
Dunajca oraz ciekawe opowieści flisa-
ków dodały emocji nie tylko dzieciom, 
ale także opiekunom. Po trzydniowej 

wyprawie w góry wszyscy zmęczeni, 
ale pełni energii wrócili do codzien-
nych obowiązków szkolnych.

Zofia Ziółkowska

Ideą corocznego turnieju jest ry-
walizacja fair play między uczniami 
klas I-III szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy. Dzieci walczą w siedmiu 
konkurencjach sportowych (bieg na 
dystansie 40 m, rzut kółkiem serso do 
celu, sadzenie i zbieranie kwiatków, 
skok w dal do piaskownicy, rzut piłką 
koszykową sprzed klatki piersiowej, 
rzut woreczkami do celu stałego, gra 
zespołowa „Dwa ognie”). Turniej or-
ganizowany jest, co roku w innej szko-
le na terenie gminy.

Praca, trud i wy-
siłek dzieci nagra-
dzane są cennymi 
trofeami. Wygrana 
drużyna otrzymu-
je piękny puchar 
oraz złoty medal. 
Druga i trzecia ko-
lejno srebrny i brą-
zowy, zaś czwarta 
dostaje dyplom. 
Dodatkowo każ-
da szkoła biorąca 
udział w zawodach 
obdarowana jest 
sprzętem sporto-

wym. Wszystkie nagrody fundowane 
są przez Urząd Gminy Łubnice.

Tegoroczny turniej był wyjątkowy, 
ponieważ pierwszy raz w historii zda-
żyło się, że aż dwie drużyny zdoby-
ły I miejsce. Były to teamy ze szkół w 
Wilkowej i z Budzisk. II miejsce zajęła 
drużyna ze szkoły w Gacach Słupiec-
kich, a III miejsce przypadło szkole w 
Łubnicach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratuluję, a za rok zapraszam do Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Budzi-
skach.

Agnieszka Telka
13 czerwca br. uczniowie Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w 
Gacach Słupieckich uczęszcza-
jący na zajęcia koła teatralnego  
zagrali przygotowane na zaję-
ciach przedstawienie pt. "Gdzie 
jest król?". 

Widzami byli rodzice i społecz-
ność szkolna. Młodzi aktorzy mogli 
zaprezentować zdobyte na zaję-
ciach umiejętności gry aktorskiej, 
operowania  głosem, gestem, mi-
miką, posługiwania się rekwizytem. 
Spektakl został ciepło przyjęty przez 
widzów, a aktorów nagrodzono 
oklaskami.

Renata Domagała

29 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowej 
odbył się XVIII Turniej Rekreacyjno – Sportowy o Puchar Wójta Gminy 
Łubnice.

W dniach 6 – 8 czerwca 2014 roku uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich byli na wycieczce krajoznawczej 
w Pieninach. Była ona zorganizowana w ramach zajęć projektowych „ 
Odkrywamy świat”. 
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MAlI PODRÓŻNICy 

RODZINNE ŚWIęTOWANIE 
Zabraliśmy ze sobą prowiant 

i kurtki przeciwdeszczowe, każdy 
dzielnie niósł swój plecak. Pogoda 
była wyśmienita. Po drodze tylko 
krótki postój na odpoczynek i ruszy-
liśmy dalej. Dzieci raźno maszero-
wały, szybko dotarliśmy do celu. Na 
miejscu czekały nas same atrakcje 
– spotkanie z hodowcą koni, prze-
jażdżka na kucyku oraz zabawa na 
placu zabaw i wspólne grillowanie. 
Do szkoły wróciliśmy bardzo zmę-
czeni, szczęśliwi i pełni wrażeń oraz 
wdzięczni rodzicom za zorganizo-
wanie nam tak wyjątkowego dnia.

23 czerwca 2014 r. dzieci z od-
działu przedszkolnego w Wilkowej 
wraz z rodzicami wybrali się na wy-
cieczkę w piękne okolice naszej ma-
łej ojczyzny. Najpierw udaliśmy się 
do Parku Etnograficznego w Tokar-
ni, gdzie mogliśmy zobaczyć zabyt-
kowe gospodarstwa wiejskie, stare 
budynki tj. kościół, szkołę, aptekę i 
wiele innych. Dowiedzieliśmy się jak 
wyglądało dawniej życie ludzi na wsi 
i w jakich warunkach wychowywały 
się dzieci, co szczególnie intereso-
wało małych uczestników wycieczki. 
Następnie odwiedziliśmy BabyJago-
wo w miejscowości Huta Szklana. 

Na początku maja 2014 roku dzieci z oddziału przedszkolnego w 
Wilkowej wraz z rodzicami wybrali się na pieszą wędrówkę do świetlicy 
wiejskiej w Sydzynie. 

W tradycję PSP w Wilkowej już 
na stałe wpisał się festyn rodzinny 
organizowany corocznie w czerw-
cu z okazji trzech świąt rodzin-
nych: Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia 
Dziecka.

W obecnym roku szkolnym festyn 
odbył się 14 czerwca i stał się okazją 
do zacieśnienia współpracy z rodzica-
mi i zaprezentowania naszej szkoły w 
środowisku lokalnym. 

Część artystyczna odbyła się w sali 
gimnastycznej, gdzie rodzice mogli 
obejrzeć swoje pociechy w różnych for-
mach tanecznych i wokalnych. A było 
na co popatrzeć! 
Dzieci z  oddzia-
łu przedszkolnego 
zaprezentowały 
taniec „Letnia sam-
ba”. Później wystą-
pili uczniowie klas 
I-III, którzy przygo-
towali dwa układy 
choreograficzne i 
piosenkę „Laleczka 
z saskiej porcela-
ny”. Na koniec wy-

stąpił chór szkolny w koncercie „Muzy-
ka łączy pokolenia”.

Następnie zaproszeni goście, ka-
dra pracownicza naszej szkoły oraz 
uczniowie udali się na plac szkolny, by 
wspólnie biesiadować przy grillu. Tego 
dnia nie zabrakło też atrakcji sporto-
wych. Na szczęście pogoda dopisała. 

Bogusława Strzępek - dyrektor 
PSP w Wilkowej wyraziła serdeczne 
podziękowanie dla wszystkich spon-
sorów współpracujących już od lat ze 
szkołą, dzięki którym uczniowie mieli 
sfinansowany poczęstunek.

Monika Pyrz

Część artystyczna w wykonaniu uczniów PSP w Wilkowej

Przejażdżka na kucykach

Z Babą Jagą i Zbójem Madejem W starym młynie

Tu poczuliśmy niezwykłą atmosferę 
regionu świętokrzyskiego. Chatka 
Baby Jagi – naturalnej wielkości 
chatka na kurzej stópce, jaskinia 
Zbója Madeja odtworzona zgod-
nie z legendami, z żywym Zbójem 
pilnującym swoich Skarbów, były 
prawdziwą atrakcją. Przejazd ko-
lejką świętokrzyską na Święty Krzyż 
sprawił dzieciom wiele radości. Z 
wagoników kolejki pozdrawialiśmy 

mijanych po drodze turystów. Pięk-
no przyrody Narodowego Parku 
Świętokrzyskiego podziwialiśmy w 
Muzeum Przyrodniczym na Świętym 
Krzyżu. Był to prawdziwy spektakl 
światła i dźwięku połączony z róż-
norodnością eksponatów przyrody. 
W drodze powrotnej do szkoły dzie-
liliśmy się własnymi odczuciami z 
wycieczki, na której zobaczyliśmy i 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy, i co bardzo ważne – spędzi-
liśmy razem radośnie czas.

Izabela Nowak
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁUBNICACH  
ZDOByWCą II MIEJsCA W KONKURsIE: ,,ZIEMIA NIE DA sOBIE 

RADy, sEgREgUJMy WIęC ODPADy”

UROCZYSTA AKADEMIA

Uczniowie kl. I a i kl. I b przybliżyli historię

Uczniowie klasy Ia i Ib przygotowali 
krótkie przedstawienie nawiązujące do 
czasów króla Polski Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Wszyscy uczniowie 
doskonale odegrali swoje role i odtwo-
rzyli część naszej historii przybliżając 
wszystkim czasy, w których na tronie 
zasiadał król Stanisław August Ponia-
towski. Chór odśpiewał / Majową Ju-

trzenkę / - Mazurek 3 Maja.
Na początku prowadzący całą aka-

demię powitali Jolantę Hynek – dyrek-
tor PG w Łubnicach, Teresę Komasarę 
– dyrektor PSP w Łubnicach, wszystkich 
nauczycieli i uczniów gimnazjum, a tak-
że szkoły podstawowej i przedszkola.

Po uroczystym wprowadzeniu Pocz-
tu Sztandarowego i odśpiewaniu Hym-
nu Polski , uczennica - Aleksandra 
Woźniak i uczeń - Dawid Cichoń przy-
pomnieli czasy tak ważne dla Wszyst-
kich Polaków.

Konstytucja 3 Maja była drugą na 
świecie ustawą po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych. Została uchwalona 
223 lata temu - 3 Maja 1791 roku. 
Konstytucja była efektem pracy i zabie-
gów stronnictwa patriotycznego, które 
dążyło do zreformowania zmurszałe-
go ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. 
Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia 
Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczy-

Dnia 5 maja 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach od-
była się uroczysta Akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.

nienia rządną. Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja obchodzona była 
w czasie zaborów przez patriotyczną 
część społeczeństwa polskiego. Rów-
nież w okresie międzywojennym rocz-
nica ta była wielkim świętem państwo-
wym. Jednak po II wojnie światowej 
w okresie Polski Ludowej zaprzestano 
obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 
24 lata temu, a dokładnie 6 kwietnia 
1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej przywrócił jako święto państwowe 
dzień 3 maja - to jest Rocznicę Uchwa-
lenia Pierwszej Polskiej Konstytucji.

W dniu dzisiejszym kontynuujemy 
tę tradycję, wpisaną i głęboko zako-
rzenioną w naszej historii narodowej. 
Przypominamy karty historii, by czerpać 
z nich siłę i mądrość - wartości, które 
pozwalały Polakom przetrwać.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich uczniów klasy Ia i Ib, któ-
rzy tak wspaniale odegrali swoje role, 
przybliżając nam historię za czasów 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego oraz dla całego chóru, jak rów-
nież dla wszystkich nauczycieli.

Katarzyna Okarska

W dniu 21 maja 2014 roku 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Łubnicach wraz z opiekunem 
odebrali nagrodę za zajęcie II miej-
sca w konkursie ekologicznym. 

Organizatorem konkursu jest firma 
UNIA Sp. z o.o. w Krakowie - wyko-
nawca kampanii edukacyjnej realizu-
jącej projekt ,, Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy”. 

Uroczyste podsumowanie konkur-
su: ,, Ziemia nie da sobie rady, segre-
gujmy więc odpady” odbyło się w Cen-
trum Kultury i Sztuki w Połańcu. 

Zgodnie z regulaminem za zajęcie 
II miejsca – szkoła otrzymała w nagro-
dę drukarkę atramentową A4. 

Ponadto przyznano pięć wyróżnień 
indywidualnych dla uczniów: 

- Rybak Magdaleny
- Piątka Szymona
- Kwapińskiego Damiana
- Gaja Krystiana
- Stadnickiego Przemysława.
Uczniowie zostali nagrodzeni od-

twarzaczami mp4.
Nasz sukces był możliwy dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu uczniów 
w zbiórkę makulatury przeprowadzoną 
w naszym gimnazjum- od 15 paździer-
nika do 15 grudnia 2013 roku zebrali-
śmy 765 kilogramów makulatury.

Młodzież naszego gimnazjum chęt-

nie bierze udział w akcjach ekologicz-
nych prowadzonych na terenie naszej 
szkoły, dlatego w drugim semestrze 
roku szkolnego 2013/2014 zgłosiliśmy 
nasze gimnazjum do akcji zbiórki ma-
kulatury na rzecz rodzinnych domów 
dziecka pod nazwą ,, Przywróćmy dzie-
ciom uśmiech”, której organizatorem 
jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka.

Główny cel akcji to pomoc dzie-
ciom przebywającym w rodzinnych 
domach dziecka , jednocześnie projekt 
ma wymiar edukacyjny. Uczy młodzież 
empatii, a także pokazuje, że należy 
pomagać innym. Ponadto nasi ucznio-
wie poprzez edukację 
ekologiczną zdoby-
wają wiedzę na temat 
segregowania odpa-
dów i od najmłod-
szych lat wdrażają ją 
w życie. W zbiórkę 
makulatury najbar-
dziej zaangażowała 
się klasa I a – zebrała 
514,80 kilogramów 
makulatury. 

Do najaktywniej-
szych zbieraczy nale-
żą uczniowie:

Dawid Cichoń – 192 kg
Aleksandra Głuc – 100 kg
Milena Pawłowska – 80 kg
Pieróg Stanisław – 54 kg
Weronika Gierszyńska – 53.80 kg
Kinga Nowak – 35 kg.
Wśród wszystkich uczniów szkół 

z terenu całej Polski, którzy zebrali co 
najmniej 50 kilogramów makulatury, 
zostanie rozlosowanych 50 odtwarza-
czy mp3.

Przywóz makulatury był możliwy 
dzięki pomocy rodziców, którym skła-
damy serdeczne podziękowania.

Elżbieta Sroka 

Uczniowie PG w Łubnicach odebrali nagrodę  
za zajęcie II miejsca
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II SZKOLNA SPARTAKIADA LEKKOATLETYCZNA

Skok w daaal.... Nauczyciel PG w Łubnicach - Łukasz Łygan

Zawodom towarzyszył gorący doping uczniów

BRąZ NAUCZyCIElA Z ŁUBNIC

Zawody cieszyły się dużym zain-
teresowaniem i gorącym dopingiem 
uczniów, którzy nie uczestniczyli czynnie 
w rywalizacji sportowej, ale mocno za-
chęcali wraz z nauczycielami uczestni-
ków zawodów.

Serdeczne podziękowania dla 
głównego sponsora, czyli Urzędu Gmi-
ny w Łubnicach, dzięki któremu każdy 
z uczestników otrzymał po czekoladzie 
oraz wodzie do picia, a finaliści dyplo-
my. Władze gminy Łubnice stanęły na 
wysokości zadania, doceniając każde-
go z zawodników i drugi rok z rzędu 
ufundowała nagrody dla uczniów na-
szej szkoły.

Podziękowania kierujemy również 
dla uczniów, którzy sędziowali: Alek-
sandry Kopeć, Joanny Śmiszek, Mag-
dy Godos, Wioletty Kobos, Dawida 
Tarnowskiego, Daniela Sekuły, Kamila 
Walczyka i Sebastiana Legawca.

A oto wyniki zawodów lekkoatle-
tycznych z dnia 7 maja 2014 r.:

Pchnięcie kulą
Dz. 4 kg
1m. Angelika Bator 7,17 m 
2m. Chmielewska Karolina 6 m 

3m. Chajska Gabriela 5,78 m
Chł. 5kg 
1. Pokładek Łukasz 8.90 
2. Skop Kamil 8,63 m  
3. Kobos Edgar 8,56 m 

Bieg na 100 m eliminacje
Dz.
1.Bator Angelika 14,59
2. Kotlarz Monika 15,08
3. Skiba Urszula 15,57
Chł. 
1.Kozioł Dawid 12,72 
2. Wolak Marcin 13,13 
3. Pokładek Łukasz 13,32

Finał A
Dz. 
1. Angelika Bator 15,10 
2. Kotlarz Monika 15,20
3. Skiba Urszula 15,55 
Chł. 
1.Kozioł Dawid 12,29
2. Wolak Marcin 12,99 
3. Pokładek Łukasz 13,43

Finał B
Dz. 

1. Chajska Gabriela 15,71
2. Gołda Klaudia 16,33
3. Sekuła Sylwia 17, 38
Chł.
1. Romański Tomasz 13,22 
2. Kozioł Szymon 13,24
3. Oleś Michał 13,52

Skok w dal
Dz.
1. Moryto Katarzyna 4,07
2. Bator Angelika 4,00
3. Skiba Urszula 3,72
Chł.
1. Wolak Marcin 5
2. Kozioł Szymon 4,75
3. Kotlarz Paweł 4,67

Łukasz Łygan

Baron Pierre de Coubertin, wskrzesiciel nowożytnych igrzysk olimpijskich, stwierdził, iż nie najważniejszy 
jest wynik, ale samo uczestnictwo w zawodach. W jego myśl w szkolnych zawodach lekkoatletycznych, które 
przyjęły się już na stałe w kalendarzu imprez sportowych Publicznego Gimnazjum w Łubnicach, wystartowa-
ło aż 45 uczniów (w zeszłym roku 43 osoby), co jest sporym sukcesem, biorąc pod uwagę fakt, iż w ubiegłym 
roku w naszej szkole istniało 8 klas, a obecnie pozostało już 7.

W dniu 14 czerwca  2014 
roku w Straszęcinie w woj. 
Podkarpackim odbyły się Mi-
strzostwa Polski Nauczycieli i 
Pracowników Oświaty w Bad-
mintonie. 

W zawodach tych jako nauczy-
ciel Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach w parze z nauczycielem 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie Mateuszem Franusem 
zdobyliśmy brązowy medal w grze 
deblowej.

Łukasz Łygan
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GIMNAZJUM W ŁUBNICACH
UhONOROWANE TyTUŁEM 

,, DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA”

Doświadczenia chemiczne w wykonaniu: Martyny Krokosz, Szymona Piątka, Martyny 
Kality, Ewy Godos i Wiktorii Bolon 

Praca nad projektem obejmowa-
ła:
- wybranie i przeprowadzenie cie-

kawych doświadczeń z chemii, 
których celem 
było otrzymanie 
różnych estrów 
oraz badanie ich 
właściwości po-
zwalających na 
szerokie zasto-
sowanie w życiu 
codziennym,

- wykonanie pla-
katów przed-
s tawia jących 
estry jako 
związki naj-
bardziej roz-
p o w s z e c h -
nione w 
przyrodzie, 

- przygotowa-
nie ,, PACH-
NĄCEJ WYSTA-
WY” : aromaty do ciast, owoce, 
perfumy, itp.

- wykonanie prezentacji multi-
medialnej uzupełniającej pokaz 
doświadczeń chemicznych na 
uroczystym podsumowaniu pro-
jektów edukacyjnych w dniu 2 
czerwca 2014 roku.

W szkolnej pracowni chemicznej 
udało nam się otrzymać kilka estrów:
- nitrocelulozę, jej właściwości wy-

buchowe wykorzystuje się w piro-
technice,

- octan etylu, bardzo dobry roz-
puszczalnik, wykorzystuje się jako 
zmywacz do paznokci,

- ester kwasu borowego, jest łatwo-
palny- pali się płomieniem zie-
lonej barwy, które to właściwości 
wykorzystuje się podczas olimpiad 
sportowych kiedy płonie piękny 
znicz olimpijski,

- zabawiliśmy się w perfumiarzy i 
otrzymaliśmy w szkolnym labora-
torium swoje perfumy- co prze-
konało nas, że estry posiadają 
przyjemne zapachy i dlatego są 

szeroko stosowane w przemyśle 
perfumeryjnym i kosmetycznym.

Uczniowie, pracując metodą 
projektu, nabyli nowych umie-

jętności wy-
k o n y w a n i a 
d o ś w i a d c z e ń 
c h e m i c z n y c h 
oraz poszerzyli 
wiadomości w 
dziedzinie che-
mii.

Nasz projekt 
zgłosiliśmy do 
ogólnopolskiego 
konkursu: ,,PRO-
JEKT Z KLASĄ”, któ-
rego organizatorem 
jest wydawnictwo 
Nowa Era. 

Biorąc udział w 
konkursie „Projekt z 
klasą” nasza szkoła 
znalazła się w elitar-

nym gro- nie placówek, które 
w szczególny sposób dbają o rozwi-
janie umiejętności kluczowych swoich 
uczniów i została uhonorowana tytułem 

„Estry – pachnąca chemia” to temat projektu edukacyjnego realizowanego w naszym gimnazjum przez 
grupę uczniów z klas drugich, do których należą: Wiktoria Bolon, Ewa Godos, Martyna Kalita, Martyna Kro-
kosz i Szymon Piątek.  

„Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. 
To znak, że szkoła:

- podchodzi do edukacji w sposób 
nowoczesny,

- jest otwarta na uczniowskie ini-
cjatywy,

- tworzy dobre warunki do rozwija-
nia pasji i wspierania talentów,

- poprzez wspieranie pracy meto-
dą projektu kształtuje umiejętno-
ści i postawy niezbędne do funk-
cjonowania w życiu społecznym 
(m.in. współpraca, planowanie, 
odpowiedzialność),

- jest atrakcyjna dla rodziców, któ-
rzy poszukują dla swoich dzieci 
szkoły inspirującej i twórczej. 
Dodatkowo, nasza szkoła znala-

zła się na „Mapie Dobrze ZaPRO-
JEKTowanej Edukacji”, która po każ-
dej edycji konkursu pokazuje skalę 
zaangażowania w pracę metodą 
projektu w poszczególnych woje-
wództwach. 

Pragniemy podziękować wszyst-
kim za oddane głosy na nasz projekt 
i pochwalić się otrzymanym certyfi-
katem. 

Elżbieta Sroka
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UROCZYSTE PODSUMOWANIE  
PROJEKTÓW EDUKACyJNyCh 2014

W obecności Leszka Ziółka – se-
kretarza gminy Łubnice, Jolanty 
Hynek – dyrektor PG w Łubnicach, 
całego grona pedagogicznego i 
wszystkich uczniów, uczniowie klas II 
pod opieką nauczycieli odpowiada-
jących za realizację projektów przed-
stawili przygotowane prace w postaci 
dram, prezentacji multimedialnych, 
warsztatów i doświadczeń.

Projekty edukacyjne to zespołowe, 
planowane działanie uczniów mają-
ce na celu rozwiązanie konkretnego 
problemu. Jedną z zalet projektu 
edukacyjnego jest tworzenie szan-
sy wykazania się swoją inteligencją, 
umiejętnościami i pracowitością.

Dla wielu uczniów doświadczenie 
związane z realizacją projektu gim-
nazjalnego będzie jednym z najważ-
niejszych wspomnień wyniesionych ze 
szkoły. Doświadczenie, z którego wy-
nika poczucie, że ,,mogę” i ,,potra-
fię”, stanowią bardzo pożądany efekt 

wychowawczy.
W roku szkolnym 2013/2014 zo-

stały przygotowane i zrealizowane 
następujące projekty edukacyjne:

1. ,,Czy można opowiedzieć o 
życiu człowieka wierszami Wisławy 
Szymborskiej i piosenkami Agnieszki 
Osieckiej?” - opiekun projektu - Jo-
anna Kotlarz 

2. ,,Wyprawa w świat muzyki róż-
nych kultur” – opiekun projektu - Elż-
bieta Zdziebko. 

3. ,,Estry, czyli pachnąca chemia”- 
opiekun projektu - Elżbieta Sroka.

4. ,,Dlaczego dziadek nie zrozu-
mie wnuka?” O slangu młodzieżo-
wym - opiekun projektu - Agnieszka 
Gręda i Paulina Witek. 

5. „Lekkoatletyka – „królowa spor-
tu” - największe osiągnięcia polskich 
sportowców” - opiekun projektu - Łu-
kasz Łygan 

6. ,,Miejsca święte świata” – opie-
kun projektu - Beata Gumuła.

Dnia 2 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach 
miało miejsce uroczyste podsumowanie projektów edukacyjnych 2014.

7. Inscenizacja bajki pt. ,, Czer-
wony kapturek” – opiekun projektu - 
Katarzyna Okarska. 

8. 220. rocznica powstania ko-
ściuszkowskiego – opiekun projektu 
- Lucyna Lolo. 

Przygotowane projekty przyniosły 
wiele satysfakcji nie tylko ich twór-
com, ale także nauczycielom, pod 
których kierunkiem pracowali ucznio-
wie klas drugich, jak również przed-
stawicielowi UG w Łubnicach i całej 
społeczności szkolnej. 

Ale nie tylko same projekty edu-
kacyjne zasłużyły w tym dniu na 
szczególną uwagę i słowa pochwały. 
W przerwach pomiędzy projektami 
zaprezentowała się także młodzież 
innych klas, dla której ten dzień był 
szansą pokazania swych artystycz-
nych talentów. Ten szczególny dzień w 
życiu drugoklasistów uświetniły swym 
występem tanecznym uczennice klas 
trzecich, m.in. zespół taneczny „Ma-
gnus”. Wystąpił w układzie tanecznym 
wg choreografii Weroniki Koziarz – 
Dygulskiej. Dziewczęta ze szkolnego 
zespołu „Confident” zaprezentowały 
się natomiast w układzie zrodzonym z 
ich pomysłów, zatytułowanym ,,Paryż 
i Kanibal”, przygotowanym pod kie-
runkiem Anety Wójtowicz. 

Jako jedyna wokalistka zaprezen-
towała się uczennica klasy 2a Monika 
Kotlarz w piosence ,,Im więcej Ciebie, 
tym mniej” pod kierunkiem Katarzyny 
Okarskiej. 

Dziękujemy wszystkim za przygo-
towanie prezentacji, za wkład włożo-
ny w pracę nad realizacją projektów, 
która wymagała pomysłowości, rze-
telności i systematyczności, a także 
wielogodzinnej pracy pozalekcyj-
nej. Gratulujemy wszystkim uczniom 
świetnych występów. 

Aneta Wójtowicz

,,Czy można opowiedzieć o życiu człowieka wierszami Wisławy Szymborskiej i piosen-
kami Agnieszki Osieckiej?”

,,Wyprawa w świat muzyki różnych kultur” ,,Estry czyli pachnąca chemia”
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KOLEJNY SUKCES ŁUBNICKICH GIMNAZJALISTóW

BYLIŚMY, ZOBACZYLIŚMY, 
OPISUJEMY

A w Tatrach zima...

3 czerwca o godzinie 4.15 sta-
wiliśmy się pod gimnazjum, by 
wyruszyć na dwudniową wyciecz-
kę do Oświęcimia i Zakopanego. 
I choć pogoda nie była najlepsza, 
nastrój w autokarze był znakomity. 
Wszyscy gotowi byli na poznanie 
nowych miejsc i zdobycie nowych 
doświadczeń. 

Pierwszym punktem naszej wy-
cieczki był obóz koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau. Z ogromną powagą 
gimnazjaliści oglądali dowody okru-
cieństwa  jednego człowieka wobec 
drugiego. Wizyta ta była nie tylko lek-
cją historii, ukazywała także ogrom 
ludzkiego cierpienia. Dla każdego 
z nas było to niesamowite przeżycie, 
które z pewnością pozostanie w na-
szej pamięci na zawsze. Z Oświęcimia 
udaliśmy się do Wadowic- rodzinnego 
miasta Karola Wojtyły, gdzie, jak ma-
wiał, "wszystko się zaczęło". Obowiąz-
kowym punktem programu były oczy-
wiście kremówki. Potem pojechaliśmy 

W poniedziałek 21 czerwca 
2014 roku Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  opublikowała 
wyniki egzaminów gimnazjal-
nych w powiatach i gminach wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 

Młodzież PG w Łubnicach na  
tegorocznym egzaminie uzyska-
ła 1 miejsce w powiecie, a 7 w 
województwie świętokrzyskim. To 
wielki sukces uczniów, rodziców, 
nauczycieli, którzy nie szczędzili 
również swojego prywatnego cza-
su w przygotowaniu swoich pod-
opiecznych. 

Mamy powody do dumy! 
Do egzaminu gimnazjalnego w 

naszej szkole przystąpiło 55 uczniów 
z 3 oddziałów. Najwyższy wynik uzy-
skała klasa III b, wyniki  tej klasy z 
poszczególnych części egzaminu 
znacznie przewyższały 70%. Należy 
również nadmienić,  że w klasie IIIb 
jest 2 laureatów – z języka polskiego 
i historii. Uczniowie ci byli zwolnieni z 
egzaminów części humanistycznej.

Gratulujemy młodzieży i pedago-
gom. Życzymy udanych wakacji i dal-
szych sukcesów.

Lucyna Lolo

Przedmiot Średnia kra-
jowa

Średnie w PG w Łubnicach

J. polski 68% 72,6 %
Historia i WOS 60% 69,4%
Matematyka 47% 58,3%
Przedmioty przyrodnicze 52% 59,7%
J. ang. poziom podstawowy 67% 61,4%

Wyniki uzyskane z  części  humanistycznej i matematyczno- przyrodni-
czej egzaminu są znacznie wyższe od średniej krajowej:

do Zakopanego. Po zakwaterowaniu i 
obiedzie mieliśmy możliwość zrelakso-
wać się w basenach termalnych w Biał-
ce Tatrzańskiej. Było to bardzo przy-
jemne zakończenie pierwszego dnia 
wycieczki. Kolejny dzień przywitał nas 
słońcem i znacznie wyższą tempera-
turą. Ochoczo więc wyruszyliśmy, aby 
poznać stolicę Tatr. Odwiedziliśmy ko-
ściół i cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
a potem udaliśmy się do Kuźnic, by 
kolejką wjechać na Kasprowy Wierch. 
Przygotowani byliśmy na niską tempe-
raturę i śnieg, ale i tak trochę zmarz-
liśmy. Niektórzy próbowali rzucać się 
śnieżkami- w koń-
cu śnieg w czerw-
cu to niecodzienny 
widok. Po zdobyciu 
szczytu Kasprowe-
go ruszyliśmy w 
dół. Z zapartym 
tchem podziwia-
liśmy rozlegające 
się wokół nas wi-
doki. Zejście zaję-
ło nam 4 godziny 
i nie było proste. 
Tym bardziej je-

steśmy z siebie dumni i odczuwamy 
większą satysfakcję z pokonania tra-
sy. Do domów wróciliśmy zmęczeni, 
ale niezwykle zadowoleni. Wycieczka 
wiele nas nauczyła, niektórzy spełnili 
na niej swoje marzenia. Był to wyjazd 
pełen wrażeń i niezapomnianych 
chwil. 

Obfitująca w tak wiele atrakcji 
wycieczka nie byłaby możliwa, gdyby 
nie sponsorzy. Serdecznie dziękuje-
my firmie Elpologistyka oraz Bankowi 
Spółdzielczemu w Połańcu za wsparcie 
finansowe.

Joanna Kotlarz 

OTWIERAMY 
DRZWI PRZysZŁOŚCI

Publiczne Gimnazjum w Łubni-
cach docenia osiągnięcia, pasje i 
zaangażowanie swoich uczniów. 
Staramy się wspierać najbardziej 
zdolnych, ambitnych i pracowitych 
młodych ludzi, rekomendując ich 
do programów stypendialnych dla 
absolwentów gimnazjów.

Miło nam poinformować, że w 
tym roku  troje naszych uczniów po-
myślnie przeszło pierwszy etap nabo-
ru do takich programów. 

Sylwia Nowak została zakwalifiko-
wana do programu Fundacji ORLEN- 
„Mistrzowie chemii”,

Jan Wójtowicz - do programu 
„Marzenia o nauce” Edukacyjnej 
Fundacji im. prof. Romana Czernec-
kiego EFC w Kielcach, Paweł Kotlarz 
- do programu „Klasa BGŻ” Fundacji 
BGŻ.

W ramach stypendium fundacje 
pokrywają koszty związane z eduka-
cją w najlepszych szkołach Kielc lub 
Krakowa, pomagają uczniom roz-
wijać zainteresowania, zapewniają 
dostęp do ważnych instytucji kultury, 
dają szansę studiowania w przyszło-
ści na prestiżowych uczelniach. 

Gratulujemy i życzymy powodze-
nia!

Joanna Kotlarz
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gIMNAZJAlIŚCI NA MEDAl!

ŚWIęTOKRZysKI sysTEM WsPIERANIA  
TAlENTÓW – FAsCyNUJąCy ŚWIAT NAUKI

Justyna Kotlarz i Paweł Kotlarz na Uniwersytecie w Kielcach

Uczestnicy projektu nagrywali audycje w 
Radiu Kielce

Finalistka konkursu z j. polskiego Justyna 
Kotlarz z opiekunką- Agnieszką GrędąLaureaci: Paweł Kotlarz i Jan Wójtowicz

Janek to także tegoroczny finali-
sta z historii. Tytuł finalistki z języka 
polskiego uzyskała Justyna Kotlarz, 
uczennica klasy IIb. Jej opiekunką 
była Agnieszka Gręda.

 Laureaci byli zwolnieni z części 
humanistycznej egzaminu gimnazjal-
nego, mają również pierwszeństwo 
w przyjęciu do wybranej szkoły po-
nadgimnazjalnej, gdzie będą mogli 
rozwijać swoje zdolności i zaintereso-
wania. 

Nasi uczniowie to zdolni, ambitni 
i pracowici młodzi ludzie. Przez wie-
le miesięcy bardzo ciężko pracowali 
na ten sukces pod kierunkiem swoich 
opiekunów, także na zajęciach poza-
lekcyjnych. Gratulujemy naszym lau-
reatom i życzymy sukcesów w dalszej 
edukacji!

Lucyna Lolo, Joanna Kotlarz

Publiczne Gimnazjum w Łubnicach ma się czym chwalić – w tym roku mamy dwóch laureatów w konkur-
sach przedmiotowych! Paweł Kotlarz, uczeń klasy IIIb, został laureatem konkursu z historii, jego opiekunem 
była Lucyna Lolo. Natomiast Jan Wójtowicz, również uczeń klasy IIIb, został laureatem konkursu z języka 
polskiego. Do konkursu przygotowywała go Joanna Kotlarz. 

Działania podejmowane w 
projekcie są ukierunkowane na 
kompleksowe wspieranie uczniów 
zdolnych województwa świętokrzy-
skiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem laureatów i finalistów 
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w zakresie rozwija-
nia ich zainteresowań i pasji. Nasi 
uczniowie uczestniczą w edukacyj-
nym – interdyscyplinarnym projek-
cie badawczym z zakresów przed-
miotów humanistycznych. Zadania 
realizują w czasie dwudniowych 
zjazdów na zajęciach w laborato-
riach akademickich i w pracowniach 
Centrum Edukacyjnego w Wólce Mi-
lanowskiej. Zorganizowano dla nich 
także wyjazdy naukowe, Letnią Aka-
demię Naukową oraz konsultacje e-
-learningowe.

Nauczyciele wezmą udział w 
tworzeniu sieci współpracy i wspar-
cia w pracy z uczniami zdolnymi w 
naszym województwie. Wypraco-
wane podczas projektu materiały 

służyć będą im w ich dalszej pracy, 
a zrealizowane projekty pozwolą 
szkołom nawiązać stałą współpra-
cę ze środowiskiem akademickim 
i instytucjami kultury w naszym re-
gionie w obszarze pracy z uczniem 
zdolnym.

Joanna Kotlarz

Nasi tegoroczni finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych - Ju-
styna Kotlarz, Paweł Kotlarz, Jan Wójtowicz oraz ich opiekunki Joanna 
Kotlarz i Agnieszka Gręda biorą udział w projekcie „Fascynujący świat 
nauki”, realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. 

EDUKaCJa
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sZlAKIEM KUlTURy CZEsKIEJ

Uczestnicy wycieczki na Hradczanach przed Zamkiem Królewskim 

KUltURa

Pierwszy dzień był wyjątkowym 
wyzwaniem dla uczestników wy-
cieczki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od pieszej wycieczki górskiej z prze-
wodnikiem na Szczeliniec Wielki, 
najwyższy szczyt Gór Stołowych o 
wysokości 919 m n.p.m. do miej-
sca, do którego nie dochodzi żadna 
droga i nie może dojechać żaden 
pojazd. Dawno, dawno temu ludzie 
zafascynowani tym miejscem wybu-
dowali tam 665 schodów i schroni-
sko na szczycie, które udało nam się 
pokonać. 

To wyjątkowa atrakcja turystycz-
na w Polsce. Szczeliniec jest po-
zostałością najwyższego poziomu 
Gór Stołowych, w którym erozja 
wyrzeźbiła wspaniałe formy skal-
ne. Do najbardziej znanych nale-
ży np.: "Kwoka", "Mamut" (zwany 
także "Małpoludem"), "Wielbłąd", 
"Głowa Księżniczki Emilki", "Słoń" i 
"Kazalnica". Niezmiernie ciekawym 
fragmentem Szczelińca Wielkiego 
jest tzw. "Piekiełko". Jest to szczelina 
skalna o długości ok. 100 m i głę-
bokości blisko 20 m ze specyficznym 
mikroklimatem o niskiej temperatu-
rze i dużej wilgotności powietrza. Z 
uwagi na panujące tu warunki kli-
matyczne, na dnie "Piekiełka" śnieg 
zalega zwykle do połowy czerwca, 

co mogła zaobserwować nasza gru-
pa podczas zejścia ze Szczelińca 
Wielkiego. Pomimo wielkiego zmę-
czenia postanowiliśmy odwiedzić 
jeszcze ogródu japoński w Jarko-
wie, który zachwycił nas wspaniałą 
roślinnością, wodospadem i kaska-
dami. 

Następnego dnia po przekrocze-
niu granicy polsko- czeskiej udali-
śmy się autokarem prosto do stoli-
cy Czech- Pragi, podzielonej rzeką 
Wełtawą na część lewobrzeżną i 
prawobrzeżną. 

Która Praga jest ciekawsza i 
piękniejsza: lewobrzeżna czy pra-
wobrzeżna? Nie wiem i myślę, że 
nikt z naszej grupy na to pytanie nie 
potrafi odpowiedzieć...

Na lewym brzegu wznoszą się 
Hradczany, słynny Praski Hrad, z 
zamkami, pałacami, świątyniami o 
niezwykłej urodzie. Na lewym brze-
gu leży Mala Strana, o malowni-
czych wąskich uliczkach i uroczych 
ogrodach. Przeurocza jest wyspa 
Kampa, z rzeka Čertovką i domami 
wyrastającymi z wody, jak w Wene-
cji.

 A prawy brzeg? Stare Miasto ze 
wspaniałym ratuszem i niezliczo-
nymi zabytkami architektury. Joze-
fov - żydowska dzielnica ze starym 

cmentarzem i kilkoma synagogami. 
Nowe Miasto, Plac Wacława, czyli 
słynne Vaclavskie Namesti - ruchli-
we centrum miasta, Muzeum Naro-
dowe, Teatr Narodowy. Na prawym 
brzegu rozciągają się także ogrody 
Vyszehradu. 

Most Karola to najsłynniejszy 
symbol Pragi łączący Malą Stranę i 
Stare Miasto od XIV wieku. Na obu 
jego końcach wznoszą się piękne 
wieże. Trzy jego filary stoją na lą-
dzie- na wyspie zwaną Kampą. Po-
mimo ogromnej liczby turystów spa-
cer po moście zrobił na łubnickiej 
grupie ogromne wrażenie, a rejs 
statkiem po Wełtawie zapewnił nie-
zapomniane widoki. 

Kolejnym punktem programu 
wycieczki były Hradczany. To pięk-
na dzielnica z okazałymi pałacami, 
kamienicami i oczywiście Zamkiem 
Królewskim.W sąsiedztwie Hrad-
czan znajduje się klasztor na Stra-
hovie- a za jego południową furtką 
moim zdaniem najpiękniejszy widok 
w Pradze- panorama Hradczan i 
Malej Strany. Pomimo opadów desz-
czu widok był niesamowity. Ukrytym 
skarbem dzielnicy jest też uliczka 
Nowy Świat- nie mniej piękna od 
Złotej, a dużo mniej zatłoczona. 
Mala Strana to przepiękna dzielni-
ca pełna uroczych kamienic, pała-
ców i cudnych ogrodów, do których 
wejście często trudno odnaleźć, ale 
warto! Mala Strana to dzielnica ka-
fejek i pięknych lokali. 

Pod takim hasłem 39-osobowa grupa z gminy Łubnice wyruszyła w 
podróż w dniach 1- 4 maja 2014 roku. 
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KOMóRKI 
DO ZBIóRKI!
Przyłącz się do akcji zbiórki starych, niepo-

trzebnych telefonów komórkowych!

Pracownia Orange w Łubnicach ogłasza zbiórkę 
starych telefonów komórkowych. Akcja ma na celu 
zwrócenie uwagi użytkowników telefonów komórko-
wych na korzyści dla środowiska wynikające z moż-
liwości recyklingu starych komórek oraz aktywne 
włączenie się w ekologiczne działania mające realny 
wpływ na otoczenie w jakim żyjemy.

Szacuje się, że 3% gospodarstw domowych w Pol-
sce posiada 7 i więcej nieużywanych, zalegających w 
szufladach telefonów komórkowych. 

Zebrane podczas akcji zużyte telefony, zostaną 
poddane profesjonalnemu recyklingowi. Baterie tele-
fonów komórkowych zawierają toksyczne substancje, 
dlatego podlegają specjalnemu procesowi utylizacji, 
w przeciwnym razie zawarte w nich związki chemiczne 

 Stare Miasto to kolejne ekscytu-
jące miejsce, które udało nam się 
zobaczyć. Kamienice, bajkowy ko-
ściół Tyński, ratusz z zegarem Orło-
jem warte zobaczenia bezapelacyj-
nie.

Praga to również miasto wspa-
niałych parków i ogrodów. W chwi-
lach zmęczenia grupa mogła zre-
laksować się i nabrać sił w pięknych 
zielonych zakątkach miasta. Hekta-
ry zadbanej zieleni w samym cen-
trum to ewenement. Warto jeszcze 
wspomnieć o spokojnym i malowni-
czym Wyszehradzie ze wspaniałymi 
widokami na Wełtawę i Pragę oraz 
o Nowym Mieście z tętniącym ży-
ciem placem Wacława, z ciekawym 
ratuszem, które mieliśmy okazję po-
dziwiać.

Uwieńczeniem pobytu w Pradze 
było uczestnictwo w wieczornym spek-
taklu ,,światło i dźwięk"- czyli słynnych 
fontannach Krizikovych. 

W drodze powrotnej ostatnim 
punktem programu był przejazd do 
Adrspach i wędrówka po skalnym 
mieście- jednym z najpiękniejszych 
skalnych miast Europy.

Do najciekawszych formacji 
w skalnym mieście prowadził nas 
okrężny, nieprawdopodobnie malow-
niczy szlak zielony. Początkowo biegł 
wygodną ścieżką wzdłuż potoku (z 
efektownymi pasażami międzyskal-

Spacer po „Mieście Skalnym”

nymi), mijając po 
drodze liczne in-
teresujące skały, 
jak Homole cukru 
(Głowa Cukru), 
Gotická brána 
(Gotycka Brama 
- dzieło ludzkich 
rąk), Krakono-
šovo sezení (Fo-
tel Karkonosza) 
i Sloní trh (Sło-
niowy Rynek). Na 
końcu trasy po-
dziwialiśmy dwa 
wodospady: Malý 
vodopád i Velký 
vodopád. Tylko 
nieliczni zdecy-
dowali się na 
strome schodki 
prowadzące do 
położonego wyżej 
Jeziorka Adrspas-
skiego, co zakoń-
czyło się dla nas 
kilkunastominu-
tową przejażdż-
ką łodzią-tratwą. 
Obsługa tratwy 
zabawiała nas ciekawą opowieścią 
w języku czeskim. Zbyt szybko minę-
ła nam podróż to tak wyjątkowych 
miejsc na trasie Kłodzko- Praga- 
Adrspach.

Centrum Kultury w Łubnicach 
dołoży jednak wszelkich starań, by 
w przyszłym roku wyjazd był nie tyl-
ko atrakcyjny, ale i pełen słońca...

 Aleksandra Stachniak

po przedostaniu się do gleby i wód gruntowych mogą 
poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin, zwierząt i 
ludzi. Dzięki recyklingowi niebezpieczne odpady są 
utylizowane, tak aby nie zanieczyszczały środowiska 
naturalnego.

Niepotrzebne telefony można wrzucać do specjal-
nie oznakowanego pojemnika w Pracowni Orange 
znajdującej się w budynku Centrum Kultury w Łubni-
cach. Akcja trwa od 1maja 2014 do 31 lipca 2014 
roku.
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KUltURa

Uczestnicy w wyśmienitych humorach po sztuce „Carmen. Bella Donna” w Teatrze 
„Bagatela”

Urokliwe Sukiennice w Krakowie

Oto kilka słów o sztuce... 
Niezwykle atrakcyjna autorka po-

czytnych książek kucharskich, Carmen, 
uważa, iż „na miłość i na szampana 
nigdy nie jest za późno”. Żyje według 
doskonale działającego schematu: 
„mężczyzn co dwa lata trzeba utylizo-
wać”. Dniem morderstwa, a zarazem 
dniem początku nowego romansu, 
jest zawsze sylwester - tym razem jed-
nak cały plan może wziąć w łeb, gdyż 
córka Carmen wraca przed czasem do 
domu, za nią zaś przybywa narzeczony 
o konserwatywnych poglądach, a za 
nim jego jeszcze bardziej konserwa-
tywny ojciec. W dodatku kandydat na 
nowego kochanka może wcale nie być 
tym, za kogo się podaje, a na ścianie 
wciąż wisi portret męża Carmen.

Przypominająca nieco klasyczne 
„Arszenik i stare koronki” austriacka 
komedia kryminalna z rozerotyzowaną 
bohaterką i wątkiem romansowym, w 
podwójnie doborowej obsadzie gwa-
rantuje wieczór pełen różnorakich 
wrażeń. Jak przypomniał Jerzy Pilch 
w „Dzienniku”, komedia, w której nikt 
nie umiera, zawsze będzie mniej warta 
od komedii z jednym tylko nieboszczy-
kiem.

 Oprócz pobytu w wyjątkowo klima-
tycznym teatrze uczestnicy spędzili czas 
wolny oglądają najpiękniejsze zakątki 
zabytkowego Krakowa. Z pewnością 
jeszcze nie raz udamy się z Centrum 
Kultury wraz z mieszkańcami naszej 
gminy na ciekawą, pełną humoru sztu-
kę...

A może to będzie operetka?
Aleksandra Stachniak

CARMEN. BEllA DONNA

KULTURA W OBIEKTYWIE

 W dniu 5 kwietnia 2014 roku 
21- osobowa grupa z gminy Łub-
nice pojechała do krakowskiego 
Teatru ,,Bagatela" na wyjątkową, 
pełną zwrotów akcji sztukę pt. 
,,Carmen. Bella Donna". Jedną z 
głównych ról w sztuce zagrał Prze-
mysław Redkowski, znany z seria-
lu TVP 2 ,,Barwy szczęścia".

 Na podstawie umowy przyznania pomocy na 
operację z zakresu małych projektów w ramach dzia-
łania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
objętego PROW na lata 2007- 2013 Centrum Kultu-
ry w Łubnicach zrealizowało projekt pn.: ,,KULTURA 
W OBIEKTYWIE- wyposażenie Centrum Kultury w 
Łubnicach, w ramach którego zakupiło profesjonal-
ny sprzęt fotograficzny na łączną kwotę 5 032,00 zł, 
z czego 3 272,84 zł to kwota pomocy otrzymana od 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do two-
rzenia profesjonalnej dokumentacji zdjęciowej za-
mieszczanej w kwartalniku ,,Nowiny Łubnickiej Gmi-
ny", oraz na stronach internetowych Centrum Kultury i 
Urzędu Gminy w Łubnicach. Posłuży również młodzie-
ży i dorosłym podczas warsztatów fotograficznych pla-
nowanych do zorganizowania przez Centrum Kultury 
w Łubnicach.

Aleksandra Stachniak
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KUltURa

Krzysztof Petek to dziennikarz, re-
portażysta, organizator wypraw i szkół 
przetrwania oraz autor powieści sen-
sacyjno-przygodowych dla młodzieży. 
Uczestnicząc w szkoleniach organizo-
wanych przez oddziały antyterrorystycz-
ne, przeszedł szkolenia survivalu, walki 
wręcz, psychologii sytuacji krytycznych. 
Dziennikarzem został w drugiej klasie 
liceum. Studia politologiczne ze specja-
lizacją dziennikarską ukończył w 1994 
roku na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pracował w studiu radiowym, dla Tele-
wizji Katowice przygotowywał progra-
my dla dzieci. Jest autorem serii „Po-
rachunki z przygodą”, „Czarny kufer”, 
„Operacja Hydra” oraz „Gra”. Od 
roku 2001 jest członkiem Związku Li-
teratów Polskich, współorganizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Poezji 
„Poeci bez granic”. W roku 2007 został 
wiceprezesem Dolnośląskiego Oddzia-
łu ZLP.

Zaproszony gość okazał się wspa-
niałym mówcą i człowiekiem z dużym 
poczuciem humoru. Bardzo szybko 
nawiązał bezpośredni kontakt z mło-
dzieżą opowiadając o swojej pracy i 
zainteresowaniach. Przedstawił się jako 
dziennikarz, promotor zdrowego stylu 
życia i aktywności społecznej, organiza-
tor wypraw i obozów oraz jako pisarz. 
Opowiadał skąd bierze pomysły na 

książki i w jaki sposób zbiera materiały 
niezbędne do pracy twórczej. Zachęcał 
uczestników do czytania, nie tylko na-
pisanych przez siebie powieści, ale do 
nawiązania kontaktu z literaturą. Starał 
się uzmysłowić młodzieży, jaki wpływ 
ma czytanie na ich rozwój duchowy i 
jak może ono wzbogacić wewnętrznie 
człowieka. 

Przekonywał młodych ludzi, że świat 
nie kończy się na grach komputero-
wych, i że istnieje wiele ciekawych pasji, 
którym można się poświęcić. Krytyko-
wał bierny stosunek do życia, zachęca-
jąc do aktywności, rozwijania własnych 

Jak wygląda wyprawa do Amazonii i szkolenie oddziałów antyterrorystycznych? Kim są bohaterowie serii ksią-
żek „Porachunki z przygodą”? Dowiedzieli się tego uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu autorskim z Krzysz-
tofem Petkiem. Spotkanie odbyło się w dniu 15 maja 2014 roku w Centrum Kultury w Łubnicach. Zostało ono 
zrealizowane w ramach Światowego Dnia Książki, a jego uczestnikami byli uczniowie klas V i VI z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach oraz uczniowie klasy VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich.

Z HUMOREM O KSIąŻKACH I PODRóŻACH 
- sPOTKANIE Z KRZysZTOFEM PETKIEM

zainteresowań i dążenia do spełniania 
marzeń.

W fascynujący sposób opowiadał o 
pracy z młodzieżą oraz licznych podró-
żach po kraju i najdzikszych zakątkach 
ziemi. Zrelacjonował między innymi 
wyprawę do Rumunii, Amazonii i wy-
czerpującą przeprawę przez Karpaty. 
Mówił o ludziach, których spotkał, o ich 
odmiennym stylu życia i problemach, 
które nam wydają się abstrakcyjne. 
Swoją opowieść uzupełnił zdjęciami 
oraz filmikami z wypraw i obozów.

Młodzież, zwłaszcza chłopców, bar-
dzo zainteresowała znajomość sztuki 
walki wing tsun, którą bohater spotka-
nia może się poszczycić. Pisarz uzmy-
sławiał wszystkim zgromadzonym, że 
najważniejszym narzędziem samo-
obrony jest własne ciało, ręce i nogi, a 
nie broń palna, czy nóż. Uczył, że tylko 
od szybkiej reakcji i właściwej oceny za-
grożenia zależy zdrowie a nawet życie 
człowieka. 

Na koniec można było kupić książ-
ki napisane przez bohatera spotkania 
wraz z jego autografem. Pisarz zachę-
cał również do odwiedzenia biblioteki, 
w której można znaleźć wiele jego po-
wieści. Spotkanie pokazało, że autor 
powieści dla młodzieży ma z nią do-
skonały kontakt, wie co ją interesuje i 
potrafi do niej dotrzeć. Jego opowieści 
wywoływały na twarzach uczestników 
zaciekawienie, niekiedy wybuchały sal-
wy śmiechu, innym razem okrzyki zdu-
mienia.

Aneta Śmiszek

Bohater spotkania -  Krzysztof Petek

Młodzież z zaciekawieniem słuchała interesujących opowieści
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PORaDY

„TRZYMAJ FORMę! BąDź AKTYWNY!”

To pierwsza na tak szeroką 
skalę inicjatywa, której celem 
jest edukacja żywieniowa i pro-
mocja aktywnego trybu życia 
wśród polskiej młodzieży.

Adresatami Programu są 
uczniowie gimnazjów (klas I- III) 
i szkół podstawowych (klas V-VI) 
oraz ich rodzice i opiekunowie.

Koordynatorami Programu w 
skali kraju, województwa i po-
wiatu są pracownicy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. W szkołach 
koordynatorami są nauczyciele. 

Realizatorzy Programu to:
- uczniowie, 
- dyrekcje szkół, nauczyciele, 
- społeczność szkolna, 
- pielęgniarki środowiska szkol-

nego, 
- władze wojewódzkie i lokalne,  
- społeczność lokalna.

W powiecie staszowskim Pro-
gram Trzymaj Formę” realizo-
wało 18 szkół podstawowych i 9 
szkół gimnazjalnych. Koordyna-
torzy szkolni Programu otrzymali 
następujące materiały edukacyj-
ne:

• Poradnik dla nauczycie-
li, Broszurki dla uczniów, Ulotki 
dla rodziców, Plakat z Talerzem 
Zdrowia. 

Szkoły w różny sposób akcen-
tują zakończenie realizacji Pro-
gramu. Przykładem może być 
Zespół Szkół Nr 2 w Staszowie, 
w której 30 maja 2014 roku za-
kończono realizację programu 
podsumowaniem konkursu kuli-
narnego p.h. „Śniadanie mistrza 
na dobrą formę”. W konkursie 
wzięło udział 130 uczniów wcho-
dzących w skład 18 drużyn. 

Organizatorami konkursu był 
koordynator szkolny programu 

Barbara Malinowska oraz re-
alizatorzy programu Bernadeta 
Wieczorek i Małgorzata Wrona.

W pracach Komisji Konkurso-
wej uczestniczył m.in. pracownik 
PZ i OZ PSSE Staszów. Dyplomy 
zwycięskim grupom wręczyła 
Komisja Konkursowa i Dyrekcja 
Zespołu.

Pierwsze miejsce w katego-
rii uczniów Szkoły Podstawowej 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” jest realizowany w szkołach 
od 2006 roku pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 
roku szkolnym 2013/2014 realizowano VIII edycję tego Programu p.h. „Trzymaj For-
mę! Bądź aktywny!”.

zdobyła klasa VI b, drugie klasa 
V a i trzecie miejsce klasa VI b. 
W kategorii uczniów szkoły gim-
nazjalnej pierwsze miejsce przy-
znano klasie II c, drugie klasie II 
b i trzecie miejsce klasie III c.

Zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom konkursu serdeczne 
gratulacje! 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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VII Piknik Ekologiczny Powiatu staszowskiego


